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Έχοντας υπόψη: 

1.Τις διατάξεις: 
1.1.Του Ν.2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 
Α΄/19/01-02-1995), όπως ισχύει. 
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1.2.Του Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α΄/45/09-03-1999), όπως ισχύει. 
1.3.Του Ν.3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α΄), «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις» και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 5. 
1.4.Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α΄/112/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας  με την υποχρεωτική  
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και  αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια’  και άλλες διατάξεις». 
1.5.Του Ν.3871/2010 (ΦΕΚ Α΄/141/17-08-2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» 
1.6.Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/30-9-2010), «Δικαστική προστασία κατά την σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τη Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 
(L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)», όπως ισχύει. 
1.7.Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α΄/204/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 238 του Ν.4072/11-04-2012 (ΦΕΚ Α΄/86/2012). 
1.8. Το Ν.4038/2012 «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου 
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ Α΄/14/2-2-2012) κεφ. Β. άρθρα 9 και 10 
1.9.Του Ν.4139/2013 (ΦΕΚ Α΄/74/2013) «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» 
και της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.3459/2006 «Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά» (ΦΕΚ 
Α΄/103/2006) 
1.10.Του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α΄/107/2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 
4093/2012 και 4127/2013» και ειδικά της παραγράφου Ζ΄    
1.11.Του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ Α΄/120/2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του πρώτου άρθρου του 
Ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α΄/85/07-04-2014) 
1.12.Του άρθρου 9, παρ.4β του Ν.4205/2013 (ΦΕΚ Α΄/242/06-11-2013) «Ηλεκτρονική επιτήρηση 
υπόδικων….και άλλες διατάξεις». 
1.13.Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α΄/74/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση 
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις».  
1.14.Του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/143/28-06-2014) 
1.15.Του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ Α΄/160/08-08-2014) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις. 
1.16.Των άρθρων 27 & 37 του Ν.4320/2015 (ΦΕΚ Α΄/29/19-03-2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη 
άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης 
και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις». 
1.17.Του άρθρου 1 του Ν.4334/2015 «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη 
συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (ΕΜΣ)» σε συνδυασμό με το Παράρτημα ΙΙΙ του 
ίδιου νόμου. 
1.18.Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ Α΄/98/2005). 
1.19.Του Π.Δ.60/2007 (ΦΕΚ 64/Α΄/16-03-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ ‘περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών’, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ 
της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
16ης Νοεμβρίου 2005»  
1.20.Συμπληρωματικά του Π.Δ.118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ Α΄/150/10-07-07) 
1.21.Του Π.Δ.106/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ Α΄/173/28-08-2014). 
1.22.Του άρθρου 59 του Π.Δ.116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας» (ΦΕΚ Α΄/185/03-09-2014). 
1.23.Του Π.Δ.25/2015 (ΦΕΚ Α΄/21/27-01-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 
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2. Τις αποφάσεις: 
2.1.Την αριθμ.Π1/358/27.01.1999 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β΄/92/1999) περί 
εξαίρεσης των Φαρμάκων από την ένταξή τους στο Ε.Π.Π. 
2.2.Την αριθμ.Π1/2380/18-12-2012 Κ.Υ.Α. «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» [ΦΕΚ 3400/Β΄/20-12-2012] 
2.3.Την ΠΟΛ.1163/2013 (ΦΕΚ 1675/Β΄/08-07-2013) «Όροι και διαδικασία είσπραξης – επιστροφής 
για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου» 
2.4.Την αριθμ.ΔΥ(3−4)/Γ.Π.οικ.77618/16-08-2013 Κ.Υ.Α. «Αναδιάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ Β’/2100/27-08-2013) 
2.5.Την αριθμ.Π1/2390/21-10-2013 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας με 
θέμα «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)» - [ΦΕΚ Β΄/2677/21-10-2013] 
2.6.Την αριθμ.Β4.α./Γ.Π./οικ.10611/10-02-2015 απόφαση συγκρότησης Επιτροπών διενέργειας και 
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών με διαπραγμάτευση, για 
την προμήθεια ειδών, υπηρεσιών και, υλικών που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών της 
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων [ΑΔΑ:ΩΨΜΤ465ΦΥΟ-
ΣΥ5], όπως τροποποιημένη ισχύει. 
2.7.Την με Αρ.Πρωτ.:Γ5γ/οικ.35543/14-05-2015 απόφαση (2η ορθή επανάληψη) του Γενικού 
Γραμματέα Δημόσιας Υγείας με θέμα «Έγκριση σκοπιμότητας για προμήθεια έτοιμων 
φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων του Κρατικού Μονοπωλίου Ναρκωτικών»                                          
[ΑΔΑΜ:15REQ002795082 2015-05-22], με συνημμένες τις σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές. 
2.8.Την αριθμ.Β3.α/οικ.44731/15-06-2015 απόφαση της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και 
Υπηρεσιών – Τμήμα Α΄ του Υπουργείου μας με θέμα «Ανάληψη και δέσμευση ποσού ύψους 
20.380,00€  για το τρέχον έτος και προέγκριση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 231.000,00€ για το 
οικ. έτος 2016 και 230.000,00 για το οικ. έτος 2017 από τον ΚΑΕ 3325 του Φορέα 210», η οποία 
καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υ.Δ.Ε. στο Υπουργείο Υγείας με 
α/α 50606 [ΑΔΑ:7ΑΕΚ465ΦΥΟ-6Χ9] - [ΑΔΑΜ:15REQ002857365 2015-06-18] 
 
3.Τα έγγραφα: 
3.1.Την αριθμ.Π1/542/04-3-2014 εγκύκλιο της Γ.Γ.Ε. με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) 
3.2.Το από 22-07-2015 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Φαρμάκων & Προϊόντων Υγείας 
σύμφωνα με το οποίο η μορφίνη και η πεθιδίνη, όταν είναι σε έτοιμη μορφή, υπάγεται στο 
συντελεστή ΦΠΑ 6%.  
3.3.Το από 23-07-2015 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Φαρμάκων & Προϊόντων Υγείας. 
 
4.Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.1336/2013 της Επιτροπής σχετικά με τα κατώτατα όρια εφαρμογής των 
οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων. 
  
5.Το γεγονός ότι, η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων 
εβδομήντα εννέα χιλιάδων εκατόν είκοσι Ευρώ (έως 479.120,00€) συμπεριλαμβανομένου του 
αναλογούντος Φ.Π.Α.6% και θα  καλυφθεί από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του 
Υπουργείου Υγείας, Φ.210 - ΚΑΕ 3325  των οικονομικών ετών 2015, 2016 & 2017. 
 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 

1.Ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό σε Ευρώ(€) για την επιλογή Προμηθευτή για 
την προμήθεια έτοιμων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων του Κρατικού Μονοπωλίου Ναρκωτικών 
και σύμφωνα με τα συνημμένα ΜΕΡΗ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της αριθμ.10/2015 Διακήρυξης, η οποία 
επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. 
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2. Η προμήθεια υποδιαιρείται σε δύο (2) τμήματα (Φύσιγγες Υδροχλωρικής Μορφίνης 0,010gr, 
Φύσιγγες Υδροχλωρικής Πεθιδίνης 0,100gr). 
 
Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή για καθένα από τα τμήματα των υπό προμήθεια 
ειδών [ή για το σύνολο των ειδών εφόσον υποβληθεί προσφορά και για τα δύο (2) τμήματα] των 
κάτωθι αναφερόμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων: 
 

 Φύσιγγες Υδροχλωρικής Μορφίνης 0,010gr, ζητούμενη ποσότητα 400.000 (τετρακόσιες χιλιάδες) 
φύσιγγες με προϋπολογιζόμενη δαπάνη διακόσιες δώδεκα χιλιάδες Ευρώ (212.000,00€)  
[200.000,00€ αξία φυσίγγων υδροχλωρικής μορφίνης + 12.000,00€ ΦΠΑ 6%] 

 Φύσιγγες Υδροχλωρικής Πεθιδίνης 0,100gr, ζητούμενη ποσότητα 420.000 (τετρακόσιες είκοσι 
χιλιάδες) φύσιγγες με προϋπολογιζόμενη δαπάνη διακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες εκατόν είκοσι 
Ευρώ (267.120,00€)  [252.000,00€ αξία φυσίγγων υδροχλωρικής πεθιδίνης + 15.120,00€ ΦΠΑ 
6%] 

 
Οι υποψήφιοι Προμηθευτές δύνανται να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή και για τα δύο τμήματα 
των ανωτέρω αναφερόμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων.  
 
 
3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
i).Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια 400.000 φυσίγγων Υδροχλωρικής 
Μορφίνης 0,010gr ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων χιλιάδων Ευρώ (200.000,00€), πλέον ΦΠΑ 
6% δώδεκα χιλιάδες Ευρώ (12.000,00€), ήτοι συνολικά διακόσιες δώδεκα χιλιάδες Ευρώ (έως 
212.000,00€) και θα  καλυφθεί από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου 
Υγείας, Φ.210 - ΚΑΕ 3325  των οικονομικών ετών 2015, 2016 & 2017. 
 
ii).Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια 420.000 φυσίγγων Υδροχλωρικής 
Πεθιδίνης 0,100gr ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων Ευρώ (252.000,00€), 
πλέον ΦΠΑ 6% δεκαπέντε χιλιάδες εκατόν είκοσι Ευρώ (15.120,00€), ήτοι συνολικά διακόσιες 
εξήντα επτά χιλιάδες εκατόν είκοσι Ευρώ (έως 267.120,00€) και θα  καλυφθεί από τις πιστώσεις του 
τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, Φ.210 - ΚΑΕ 3325  των οικονομικών ετών 2015, 
2016 & 2017. 
 
iii).Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια 400.000 φυσίγγων Υδροχλωρικής 
Μορφίνης 0,010gr και 420.000 φυσίγγων Υδροχλωρικής Πεθιδίνης 0,100gr ανέρχεται στο ποσό των 
τετρακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων Ευρώ (έως 452.000,00€), πλέον Φ.Π.Α.6% είκοσι επτά χιλιάδες 
εκατόν είκοσι Ευρώ (27.120,00€), ήτοι συνολικά τετρακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες εκατόν 
είκοσι Ευρώ (έως 479.120,00€) και θα  καλυφθεί από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού 
του Υπουργείου Υγείας, Φ.210 - ΚΑΕ 3325,   των οικονομικών ετών 2015, 2016 & 2017. 
 
 
4.Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήματος 

(www.promitheus.gov.gr), και θα διενεργηθεί ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον 40 ημερών από 

την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Περίληψη της αριθμ.10/2015 Διακήρυξης θα δημοσιευτεί επίσης στο 
Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό 
Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της Υ.Α. Π1/2390/2013. Στην περίπτωση 
διαφορετικών ημερομηνιών λαμβάνεται υπόψη η τελευταία. 
 
5.Οι προσφορές υποβάλλονται από τους Οικονομικούς Φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης  www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει 
η παρούσα Διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα και σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα: 
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α)στο Ν.4155/2013 (ΦΕΚ Α΄/120/29-05-2013),  
 
β)στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ Β΄/2677/21-10-2013) Απόφαση «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 
 
γ)στο Π.Δ.60/2007 (ΦΕΚ 64/Α΄/16-03-2007) 
 
και 
 
δ) συμπληρωματικά στο Π.Δ.118/2007 (ΦΕΚ Α΄/150/2007) 

 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προετοιμάζουν την προσφορά τους στο σύστημα αμέσως μετά τη 
δημοσιοποίηση του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ, θα έχουν όμως τη δυνατότητα να 
την υποβάλλουν μόνο μετά το πέρας της προθεσμίας που έχει η αναθέτουσα αρχή για παροχή 
διευκρινίσεων επί όρων της διακήρυξης, η οποία είναι το αργότερο 6 ημέρες πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Επισημαίνεται ότι συμμετέχοντες δεν έχουν δυνατότητα να 
αποσύρουν ή να ακυρώσουν προσφορά μετά την υποβολή της. 
 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. 

 
 

6.Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/2013 και στο άρθρο 6 της Υ.Α. Π1/2390/2013 
(ΦΕΚ 2677/Β΄/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  
 
 
7.Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των νομίμως υποβληθεισών προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 
15/09/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 (τέσσερις -04- εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών). Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται 
στο Παράρτημα Α΄. 
 
 
8.Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους προμηθευτές για εκατόν ογδόντα (180) 
ημερολογιακές ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της προθεσμίας λήξης υποβολής 
τους. 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ  ΤΟΠΟΣ  
ΥΠΟΒΟΛΗΣ  

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 
ΠΥΛΗ 

ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 

 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ   

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του 

ΕΣΗΔΗΣ 

31/07/2015 
 

ημέρα  Παρασκευή   

 
09/09/2015 

Ημέρα Τετάρτη   
 

ώρα     17:00 
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9.Η παράδοση των υπό προμήθεια ιδιοσκευασμάτων θα γίνεται τμηματικά ως κάτωθι: 
 
-Αναφορικά με την παράδοση των 400.000 φυσίγγων υδροχλωρικής μορφίνης των 0,010gr : 

Μέχρι και Απρίλιο 2016 100.000 φύσιγγες 

Μέχρι και Οκτώβριο 2016 100.000 φύσιγγες 

Μέχρι και Μάρτιο 2017 100.000 φύσιγγες 

Μέχρι και Σεπτέμβριο 2017 100.000 φύσιγγες 

 
-Αναφορικά με την παράδοση των 420.000 φυσίγγων υδροχλωρικής πεθιδίνης των 0,100gr : 

Μέχρι και Απρίλιο 2016 100.000 φύσιγγες 

Μέχρι και Οκτώβριο 2016 100.000 φύσιγγες 

Μέχρι και Μάρτιο 2017 100.000 φύσιγγες 

Μέχρι και Σεπτέμβριο 2017 120.000 φύσιγγες 

 
 
Ως τόπος παράδοσης της προμήθειας των ανωτέρω αναφερόμενων έτοιμων φαρμακευτικών 
ιδιοσκευασμάτων του Κρατικού Μονοπωλίου Ναρκωτικών ορίζεται το Τμήμα Διαχείρισης Υλικού 
και Κεντρικής Αποθήκης (Κ.Α.Υ.) που βρίσκεται στη Λεωφ. Ειρήνης 2, στον Ταύρο, Τ.Κ.: 17778.    
 
 
10.Δικαίωμα Συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν 
δραστηριότητα συναφή με το φυσικό αντικείμενο της προμήθειας και πληρούν τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της Δ/ξης : 
α)Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. 

β)Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

γ)Συνεταιρισμοί. 

δ)Κοινοπραξίες προμηθευτών. 
Οι ενώσεις προμηθευτών και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική 
μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία 
υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σ’ αυτήν η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης 
νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 
 
 
11.Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο 
(Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού [εφεξής: «Επιτροπή 
του Διαγωνισμού»]) όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Α΄ Μέρος της παρούσης (Γενικοί & Ειδικοί 
Όροι Διακήρυξης Διαγωνισμού). 
 
 
12.Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόμιμοι 
εκπρόσωποί τους, εφόσον έχει υποβληθεί με την προσφορά σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης.  
 
 
13.H πληρωμή θα γίνεται σε Ευρώ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Α΄ Μέρος της διακήρυξης 
διαγωνισμού. 
 
 
 
14.Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα 
παρακάτω Μέρη που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
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1. 
ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΜΕΡΟΣ Α΄ 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΡΟΣ Β΄ 

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

4. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

 
 
15.Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συμμετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό: 
 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί Φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται 
να διαθέτουν Ψηφιακή Υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη Αρχή παροχής ψηφιακής 
υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής:  

 
-Οι οικονομικοί φορείς αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος και από τον σύνδεσμο 
«Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας» την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες 
πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής: 
 
-Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται 
με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το 
σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η 
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης 
ΕΣΗΔΗΣ.   
 
-Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν 
διαθέτουν ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους 
συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Identification Νumber) και ταυτοποιούνται με 
χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η 
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης 
ΕΣΗΔΗΣ.   
 
-Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από 
τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας: 
-είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 
-είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην 
ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα ΙΧ Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων,  στο 
Παράρτημα ΙΧ Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα ΙΧ Γ για τις δημόσιες 
συμβάσεις υπηρεσιών του ΠΔ 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος – 
μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή 
του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και 
σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια Υπηρεσία.     
 
Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται  από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω της 
διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. 
 
Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά 
με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος 

15PROC002941103 2015-07-29

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: Ω8ΖΚ465ΦΥΟ-Α6Γ



8 
 

χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και 
προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 
 
16.Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από το αρμόδιο συλλογικό όργανο (Επιτροπή διενέργειας και 
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Μέρος Α΄ 
(Γενικοί Όροι & Ειδικοί Όροι). 
 
 
17.Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί για όσο διάστημα διαρκεί το δικαίωμα υποβολής προσφορών να 
έχει πρόσβαση στο πλήρες κείμενο της Διακήρυξης στο δικτυακό τόπο www.promitheus.gov.gr του 
ΕΣΗΔΗΣ. 
Επίσης, το τεύχος της Διακήρυξης είναι αναρτημένο και στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου 
Υγείας http://moh.gov.gr, το οποίο όμως δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που έχουν παρεισφρύσει 
αλλοιώσεις στο κείμενο που εμφανίζεται στο διαδίκτυο. 
 
18.Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν εγκαίρως τα σχετικά με τον 
προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς μέσα σε έξι 
(06) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης.  
 
Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές 
πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής 
της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ 
Α΄/150/2007), αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω 
προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι 
ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από 
την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης 
δυνάμει του άρθρου 15 παρ.2 περ. α του ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ Α΄/150/2007). 
 
Οι υποψήφιοι Προμηθευτές μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις 
για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης μέχρι και την Τρίτη, 25-08-2015. 
Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν 
εξετάζονται.  
 
Κανένας υποψήφιος Προμηθευτής δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί 
προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.  
 
Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου 
διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και φέρουν 
ψηφιακή υπογραφή. 
 
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από 
εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν ειδικά διαπιστευτήρια που 
τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους.  
Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή 
αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το 
ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 
 
19.Ο προσφέρων Προμηθευτής, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως ένσταση κατά της 
διακήρυξης του διαγωνισμού ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται 
πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται με την προσφορά 
του ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους όρους της 
διακήρυξης. 
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20.Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης θα αποσταλεί για δημοσίευση:  
 

 Στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (για το Συμπλήρωμα της 
Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων), την Τετάρτη, 29/07/2015. 
 

 Στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης,  
(Δημοσίευση την Παρασκευή  31/07/2015) 
 

 Στις ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες : 
ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ  &  ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ   
(Δημοσίευση την Παρασκευή  31/07/2015) 
 

 Στα Βιομηχανικά και Βιοτεχνικά Επιμελητήρια Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης – Τμήματα  
Δημοσιεύσεων. 

 
21. Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας για τη δημοσίευση στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων βαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα έξοδα δημοσίευσης των 
ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν το Δημόσιο. Το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης του 
διαγωνισμού θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα ‘Διαύγεια’ (https://diavgeia.gov.gr/), στο ΕΣΗΔΗΣ και 
στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής 
(www.moh.gov.gr). 
 
  

                                                                        Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
                 
 
 
 

                                                                            ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ                                    
 

 
Συν.: Το αριθμ.10/2015 Τεύχος Διακήρυξης,  σελ: Σαράντα Επτά (47) 
 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (Μέσω τηλεομοιοτυπίας) 
1.Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, Τμήμα Δημοσιεύσεων  
2.Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, Τμήμα Δημοσιεύσεων  
3.Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Δημοσιεύσεων  
4.Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιώς, Τμήμα Δημοσιεύσεων  
5.Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Δημοσιεύσεων  
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (Ηλεκτρονικά): 
1.Γραφείο Υπουργού Υγείας 
2.Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας 
3.Γραφείο Γεν. Γραμματέα  
4.Γραφείο Γεν. Γραμματέα Δημόσιας Υγείας  
5.Γραφείο Προϊστ. Γεν. Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας 
6.Γραφείο Προϊστ. Γενικής Δ/νσης  Οικον. Υπηρεσιών 
7.Δ/νση Φαρμάκων & Προϊόντων Υγείας – Τμήμα Ναρκωτικών 
8.Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης & Υπηρεσιών – Τμήμα Α΄ 
9.κα Μ.Λ. Τσαντίδου, Δ/νση Δημόσιας Υγείας, Πρόεδρο της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας και  
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Αξιολόγησης. 
10.κα Φ. Τσαλίκογλου, Δ/νση Δημόσιας Υγείας, Αναπληρώτρια Πρόεδρο της αρμόδιας Επιτροπής 
διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού. 
11.Δ/νση Προμηθειών  & Διαχ. Υλικού – Τμήματα Α΄ &  Β΄ 
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                                                                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ΜΗΤΡΩΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΥΓΕΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  

&  

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  10/2015 

 

Ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια έτοιμων 
φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων του Κρατικού Μονοπωλίου Ναρκωτικών 

 

Προϋπολογισμός:479.120,00€ (συμπερ.ΦΠΑ 6%) 

CPV:  33600000-6   ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ  ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Αναθέτουσα Αρχή:  Υπουργείο  Υγείας 
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Περιεχόμενα 

 

ΜΕΡΟΣ Α΄: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ……………….σ.14 

1. ΓΕΝΙΚΑ (ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ)……………………………………….σ.14  

2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ………………………………………………………………………………....σ.14 

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ……………………………………………………………….σ.14 

4. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ………………………………………………σ.15 

4.1.Τρόπος υποβολής προσφορών…………………………………………………………σ.15 

4.2. Περιεχόμενο προσφορών……………………………………………………………….σ.15 
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8. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ "ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ"σ.32 
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ΜΕΡΟΣ  Α΄ 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ (ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ)  
Όλοι οι περιεχόμενοι όροι στη Διακήρυξη και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους 
συμμετέχοντες. Απόκλιση από τους υποχρεωτικούς όρους και απαιτήσεις (ποσοτικές και 
ποιοτικές) επιφέρει τον αποκλεισμό του συμμετέχοντα.  
 
 
 

2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ  
 
Προσφορά αποκλείεται από την αξιολόγηση όταν:  
α. Είναι αόριστη και δε μπορεί να εκτιμηθεί ή όταν περιέχει ανακριβή στοιχεία.  
β. Δε συνοδεύεται από τη νόμιμη εγγυητική επιστολή συμμετοχής (Υπόδειγμα Παράρτημα Α΄).  
γ. Δεν έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής».  
δ. Δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις 
παραγράφους «Περιεχόμενα ΦΑΚΕΛΟΥ ‘ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ’», καθώς και με τον 
Πίνακα «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».  
ε. Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών ορίζεται μεγαλύτερος των απαιτήσεων της 
παρούσας Διακήρυξης και ειδικότερα σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου «Χρόνος και 
τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών».  
στ. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται μικρότερος των εκατόν ογδόντα (180) ημερών.  
ζ. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της προμήθειας.  
η. Δεν είναι σύμφωνη με τους επιμέρους υποχρεωτικούς όρους όπου αυτοί αναφέρονται.  
θ. Περιέχονται οικονομικά στοιχεία ή σχετικές οικονομικές αναφορές σε έγγραφα ή σε 
ηλεκτρονικό μέσο της προσφοράς, εκτός του φακέλου της οικονομικής προσφοράς.  
ι. Αφορά μέρος των υπό προμήθεια ειδών.  

  κ. Περιέχει εναλλακτικές προσφορές ή/και αντιπροσφορές. 
 
 
 

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών 
ή/και νομικών προσώπων καθώς και Συνεταιρισμοί, που:  

– μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή  
– μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο 

(ΕΟΧ) ή  
είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων 
Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την 
Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. 
ή  

να σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή  
– μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – 

μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή 
συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την 
έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών  
τα οποία :  
- προσφέρουν είδη σχετικά με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού  
- πληρούν τους όρους της παρούσας Διακήρυξης.  

15PROC002941103 2015-07-29

ΑΔΑ: Ω8ΖΚ465ΦΥΟ-Α6Γ



15 
 

4. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 
4.1. Τρόπος υποβολής προσφορών  

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που 
ορίζει η παρούσα Διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο Ν.4155/2013 (ΦΕΚ Α΄/120/29-5-2013), στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 
(ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Π.Δ.60/2007 (ΦΕΚ 64/Α΄/16-
03-2007) και συμπληρωματικά στο Π.Δ.118/07.  

 
 
4.2. Περιεχόμενο προσφορών  
 
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:  
(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» 
και  
(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».  
 
*(υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα  
 
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση 
του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν 
εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και 
τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών.  
 
 
 
4.2.1. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»  
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 
υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της 
προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά. 
 
 
Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται : 
 
4.2.1.1. Δικαιολογητικά συμμετοχής  
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και 
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα 
με το άρθρο 5α.Β.1α του Π.Δ.118/2007 (ΦΕΚ Α΄/150/2007), το ν.4155/2013 (ΦΕΚ Α΄/120/29-5-
2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (ΦΕΚ 
Β΄/2677/2013), όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω:  
 
4.2.1.1.1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά το αρθ.25 παρ.4 του ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ 
Α΄/150/2007)και την παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13. Η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf και 
προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη 
μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή). Η 
εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα μήνα (1) μετά την λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς.  
 
4.2.1.1.2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, ψηφιακά υπογεγραμμένη, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος 
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διαγωνισμού και στην οποία δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, 
οι προσφέροντες :  
 
δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην 
περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, ήτοι : 
ι)συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 
κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),  
ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης 
Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής 
δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),  
iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48),  
iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 
οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης 
του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την 
Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 
28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με 
το ν. 3424/2005 (Α΄ 305),  
v) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, 
της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.  
vi) κάποιο από τα αδικήματα του αγορανομικού κώδικα σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας.  
 
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση υπό 
στοιχείο 4.2.1.1.2.  υποβάλλουν : 
α) οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε , Ε.Π.Ε.,και Ι.Κ.Ε. (προσοχή: η 
αναφερόμενη δήλωση θα πρέπει να υπογραφεί από όλους τους διαχειριστές, μόνο από αυτούς 
και από καθένα χωριστά). 
β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 
(προσοχή: η αναφερόμενη δήλωση θα πρέπει να υπογραφεί μόνο από αυτούς και από τον 
καθένα χωριστά) 
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 
δ) όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από 
τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού. 
ε) Όταν προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών ή κοινοπραξία ,η ανωτέρω δήλωση αφορά κάθε 
μέλος που συμμετέχει στην ένωση / κοινοπραξία. 
 
 
Η υπεύθυνη δήλωση η οποία φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών 
ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, υπογράφεται ψηφιακά 
από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής. 
 
 
 
4.2.1.1.3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και στην οποία 
δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι προσφέροντες :  
 

 Έλαβαν σαφή γνώση του εύρους, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, του αντικειμένου της 
προμήθειας.  
 

 Συνέταξαν την προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, των οποίων 
έλαβαν γνώση και τους οποίους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα και ότι οι 
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πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά τους είναι αληθή και ακριβή 
ως προς το περιεχόμενό τους. 

  Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησής τους. 
 

 Δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του 
διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους δραστηριότητα. 

 

 Δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους σε δημόσιο διαγωνισμό με αμετάκλητη απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης, δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι, είναι συνεπείς στην εκπλήρωση των 
συμβατικών τους υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών τους προς τις Υπηρεσίες του 
Δημοσίου Τομέα. 

 

 Ότι μέχρι το χρόνο υποβολής της προσφοράς, η επιχείρησή τους υπήρξε συνεπής ως προς 
την εκπλήρωση των συμβατικών ή άλλων νόμιμων υποχρεώσεών της έναντι φορέων του 
δημόσιου τομέα. 

 

 Παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους που θα απορρέει από οποιαδήποτε 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως λόγω ματαίωσης, αναβολής, διακοπής ή 
ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησής της. 

 

 Θα διατηρήσουν εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιήσουν μόνο για τους σκοπούς του 
διαγωνισμού τα στοιχεία και τις πληροφορίες των υπολοίπων προσφορών που τυχόν θα 
τεθούν υπόψη τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη και αποτελούν, κατά δήλωση 
των συντακτών τους, εμπορικό ή επιχειρηματικό απόρρητο.  

 

 Δεν απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών [άρθρα 138 και 182 της 
Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας]. 

 

 Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του  
άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007 κατάσταση, δηλ. ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 
2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως 
εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, 
επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των 
ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά 
πρόσωπα). 
 

 Δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση,  
πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών, προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης (ή σε 
περίπτωση αλλοδαπών φυσικών / νομικών προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία) 
και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, 
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης (ή 
σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών / νομικών προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή 
διαδικασία).  
 

 Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής  
ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής), αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους 
καταβάλουν εισφορές κυρίας και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως προς 
τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
 

 Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του  
Επιμελητηρίου και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά κατονομαζόμενες), 
προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους, προκειμένου για φυσικά 
πρόσωπα, με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο ή ότι ασκούν γεωργικό ή 
κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση (δεν αφορά συνεταιρισμούς).  
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Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του 
οικείου Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασης τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές 
οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκατάστασής τους, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του 
Επιμελητηρίου ή των επαγγελματικών οργανώσεων αντίστοιχα, καθώς και το αντικείμενο των 
δραστηριοτήτων που ασκούν, προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους , 
προκειμένου για φυσικά πρόσωπα .  
 

 Δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που  
απαιτούνται κατ' εφαρμογή του Π.Δ.60/2007 και ότι δεν έχουν αρνηθεί να παράσχουν τις 
πληροφορίες αυτές.  

 

 Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς) .  
 

 Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα ηλεκτρονική υποβολή / 
έντυπη προσκόμιση όπου απαιτείται των δικαιολογητικών των παρ. 2 & 3 του άρθρου 6 του 
Π.Δ. 118/07, κατά περίπτωση, και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 20 του ιδίου Προεδρικού Διατάγματος.  

 
Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση 
γνησίου υπογραφής. 
 
 
 
4.2.1.1.4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα 
αναφέρουν ότι πληρούν τις αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις οικονομικών προϋποθέσεων και τα 
όρια τους, όπως αυτά καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη, καθώς και ότι θα προσκομίσουν 
εγκαίρως και προσηκόντως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8α του ΠΔ 118/07 και της 
παρούσης, τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι πληρούνται τα ως άνω.  
Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση 
γνησίου υπογραφής.  
 
 
 
4.2.1.1.5. Σε περίπτωση που οι προσφέροντες δεν είναι οι ίδιοι κατασκευαστές του τελικού 
προϊόντος, υποβάλλουν με την προσφορά τους δήλωση που φέρει την ψηφιακή τους υπογραφή 
στην οποία αναφέρεται η χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν και θα 
δηλώνεται η επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν 
και ο τόπος εγκατάστασής της (άρθρο 18 παρ. 1 & 3 του ΠΔ 118/07). 
 
Επίσης, όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους 
επιχειρηματική μονάδα,  στην προσφορά τους επισυνάπτουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς 
την Αναθέτουσα Αρχή όπου θα δηλώνεται ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από 
την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα 
κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει 
αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση 
κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή (άρθρο 18 παρ. 3 του ΠΔ 
118/07). 
 
 
Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην 
προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο 
προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της (άρθρο 18 παρ. 2 του ΠΔ 118/07). 
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Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, τις υπεύθυνες δηλώσεις υπό στοιχεία 
4.2.1.1.3. – και 4.2.1.1.5. υποβάλλουν: 
α) οι Διαχειριστές ή πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο, όταν το νομικό πρόσωπο είναι 
Ο.Ε.,Ε.Ε.,Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε.  
β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. ή 
πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας. 
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.  
δ) Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον 
Πρόεδρο του συνεταιρισμού.  
Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών – κοινοπραξία , η ανωτέρω δήλωση αφορά κάθε 
μέλος που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία .  
 
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις / υπεύθυνες δήλωσεις, θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
Οι ως άνω δηλώσεις φέρουν ψηφιακή υπογραφή και όταν υπογράφονται από τον ίδιο δεν 
απαιτείται θεώρηση.   
 
 
 
4.2.1.1.6.Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του Π.Δ. 118/07, εφόσον 
οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους. 
 
 
 
4.2.1.1.7. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά , 
μαζί με την προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που 
συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.  
 
Στην προσφορά τους θα πρέπει να περιλαμβάνεται:  
 
Α. Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας, όπου:  
Να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία,  
Να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της 
Ένωσης/Κοινοπραξίας  
Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνουν εις ολόκληρο την ευθύνη για την υλοποίηση της προμήθειας  
Να δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών της 
Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader),  
Να ορίζεται (εφόσον το επιθυμούν) κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των 
μελών της για τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / 
Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.  
 
Β. Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε μέλους της Ένωσης / Κοινοπραξίας από το οποίο να 
προκύπτει η έγκρισή του για τη συμμετοχή του μέλους:  

 Στην Ένωση / Κοινοπραξία 
και   

 Στο Διαγωνισμό  
 

Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε 
από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από κοινό εκπρόσωπό τους 
εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης 
προμηθευτών.  
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Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε 
περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι 
πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.  
Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της 
ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης 
των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να φέρουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής 
προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης 
της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να φέρουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με 
την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις 
μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του 
αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου.  
 
 
 
Τα νομικά πρόσωπα θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους, και συγκεκριμένα:  
 
Α. Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε. και Ε.Π.Ε.:  
1. ΦΕΚ σύστασης,  
2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με τα ΦΕΚ στα οποία έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι 
σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού 
(εφόσον υπάρχει)  
3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου  
4. Πρακτικό Δ.Σ. για τις Α.Ε. ή πρακτικό της συνέλευσης των εταίρων για τις Ε.Π.Ε. περί 
έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση 
(εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου προμηθευτή) για υπογραφή και 
υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του 
φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται 
συγκεκριμένο άτομο, ως αντίκλητος  
5. Βεβαίωση πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (προκειμένου για Α.Ε.) ή πιστοποιητικό 
Πρωτοδικείου (προκειμένου για Ε.Π.Ε.) περί τροποποιήσεων του καταστατικού/μη λύσης της 
εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία 
υποβολής προσφορών. 
  
Β.  Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε.:  
1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά.  
2. Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο περί των τροποποιήσεων του καταστατικού.  
3. Έγγραφο του Νόμιμου Εκπροσώπου περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο 
μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του 
υποψηφίου Προμηθευτή) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν 
υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα 
έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο, ως αντίκλητος.  
 
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται 
με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και 
εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  
 
Γ.  Εάν ο προσφέρων είναι Συνεταιρισμός:  
-Τα δικαιολογητικά σύστασής του  
-Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.  
 
Δ. Εάν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο, θα καταθέσει από την αντίστοιχη Δημόσια 
Οικονομική Υπηρεσία Έναρξη Επιτηδεύματος και τις μεταβολές του. 
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Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του 
προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε 
μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από 
την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. (Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο 
Πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, με διαβιβαστικό όπου θα 
αναφέρονται αναλυτικά τα 
προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). 
  
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
 
Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται 
ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου 
υπογραφής. 
 
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και 
απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης 
προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο 
τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια 
στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
δημόσιες αρχές ή άλλους Φορείς. 
 
 
 

Διευκρινήσεις για τα δικαιολογητικά συμμετοχής 
Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών έχει το δικαίωμα μετά την 
κατάθεση της προσφοράς να ζητήσει από τον Προσφέροντα διευκρινίσεις σχετικά με το 
περιεχόμενο της νομίμως και εμπροθέσμως κατατεθειμένης προσφοράς του, πλην της 
εγγυητικής επιστολής. Από τις διευκρινήσεις, οι οποίες παρέχονται, λαμβάνονται υπόψη μόνο 
εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο 
όργανο. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον 
Προσφέροντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.  
 
Τέτοιου είδους διευκρινήσεις θα παραδίδονται εγγράφως στην Επιτροπή Διενέργειας 
Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα που αυτή θα 
ορίζει κατά περίπτωση.  

 
Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά από τις συμπληρώσεις και 
αποσαφηνίσεις επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών στην Επιτροπή Διενέργειας του 
Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των προσφορών, θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό του 
διαγωνιζομένου εκείνου, του οποίου τα δικαιολογητικά βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή.  
 
Ο υποψήφιος Προμηθευτής μπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης 
και κάθε άλλο στοιχείο τεκμηρίωσης της επάρκειας του.  

 
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Προμηθευτής αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία:  
-τα απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης πρέπει να υποβάλλονται, ανάλογα με τη φύση τους, 
χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας,  
-οι παραπάνω λόγοι αποκλεισμού ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή 
προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού για έναν μόνο συμμετέχοντα σε κοινή 
προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισμό.  
 
 
Όσα δικαιολογητικά εκδίδονται σε γλώσσα πλην της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά, 
και επί ποινή αποκλεισμού, από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.  
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4.2.1.2. Τεχνική προσφορά  
Στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά τα κάτωθι :  
 
4.2.1.2.1. Τεχνική Προσφορά.  
Συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην 
συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, 
το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  
 
Εφόσον απαιτήσεις της Διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο 
σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην 
τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως την 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του).  
Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά», που θα υποβάλει ο Υποψήφιος Προμηθευτής, πρέπει να 
λαμβάνει αυστηρά υπόψη του τις «Τεχνικές Προδιαγραφές», όπως αυτές περιγράφονται στο 
ΜΕΡΟΣ Β’ της παρούσας.  
Επιπλέον, ο Υποψήφιος Προμηθευτής οφείλει να συμπεριλάβει και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο 
τεκμηριώνει πληρέστερα την πρόταση του και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται 
στην παρούσα Διακήρυξη.  
 
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται 
εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (με διαβιβαστικό 
όπου θα αναφέρονται ανλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). Όταν 
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  
 
Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που 
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να 
φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 
 
 Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου 
«Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική 
προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω 
αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν 
εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την 
ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 
 
Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να 
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην 
οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των 
τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου. 
 
 
 

Διευκρινήσεις για τη τεχνική και οικονομική προσφορά 
Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών μπορεί, μέσα σε εύλογη 
προθεσμία από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος, να ζητήσει έγγραφη διευκρίνιση του 
περιεχομένου της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς, αν περιέχει ασάφειες, ήσσονος σημασίας 
ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η 
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Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών κρίνει ότι μπορεί να 
θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση 
της προσφοράς ή τη μεταβολή στην κατάταξη των προσφορών, σύμφωνα με τα κριτήρια 
ανάθεσης και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της συγκεκριμένης 
προσφοράς σε σχέση με τις λοιπές.  
 
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
 
Οι τιμές της πρoσφoράς είναι δεσμευτικές για τov Προμηθευτή μέχρι και την τελευταία οριστική 
παραλαβή της προμήθειας. Αποκλείεται η αναθεώρηση των τιμών της πρoσφoράς ή 
oπoιαδήπoτε αξίωση του Προμηθευτή πέραν του αvτιτίμoυ για την προμήθεια που θα εκτελέσει, 
βάσει των τιμών της πρoσφoράς του.  
Επισημαίνεται ότι η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να αναζητήσει και κάθε άλλη δυνατή 
διευκρίνιση που θα κρίνει ως απαραίτητη για την σύνθεση της συγκεκριμένης προσφοράς στα 
πλαίσια των ισχυουσών διατάξεων της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.  
Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης από τον υποψήφιο πεδίου τιμών Οικονομικής προσφοράς 
θεωρείται ότι η προμήθεια του εν λόγω πεδίου παρέχεται δωρεάν.  
 
Οι τιμές της Οικονομικής προσφοράς, που θα δοθούν από τον υποψήφιο, αποτελούν την πλήρη 
αποζημίωσή του για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας, όπως αυτό αναφέρεται 
στην παρούσα Διακήρυξη και δεν θα υπερβαίνουν το όριο της προϋπολογισθείσας αξίας.  
Τεκμαίρεται ότι, για τον προσδιορισμό της Οικονομικής προσφοράς ο υποψήφιος έχει 
συνυπολογίσει και λάβει υπόψη όλες τις δαπάνες για τις αμοιβές του προσωπικού και των 
τυχόν συνεργατών του, που θα απασχοληθούν και κάθε μορφής έξοδα, που θα απαιτηθούν, για 
την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας, καθώς και όλες τις δαπάνες για φόρους, 
εισφορές, τέλη, κρατήσεις, κόστη ασφαλιστικής κάλυψης και λοιπά κόστη, με τα οποία τυχόν 
βαρύνεται ο Προμηθευτής, σύμφωνα με τη Σύμβαση, όπως επίσης και τα γενικά έξοδα και το 
όφελός του. Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, η τιμή της Οικονομικής Προσφοράς του 
Προμηθευτή θα παραμείνει σταθερή και δεν θα υπόκειται σε αναθεώρηση, για οποιοδήποτε 
λόγο ή αιτία.  
 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τον συμμετέχοντα στοιχεία απαραίτητα 
για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαμηλές για 
το αντικείμενο της προμήθειας), ο δε υποψήφιος Προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει τα 
στοιχεία αυτά και να διευκολύνει κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής.  
 
Εάν οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, χωρίς αναλυτική τεκμηρίωση, θα 
εξετάζεται λεπτομερώς η προσφορά πριν την έκδοση απόφασης ανάθεσης. Για το σκοπό αυτό, 
θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινήσεις. 
Προσφορές με μεγάλη έκπτωση, που μετά την παροχή διευκρινήσεων δε διασφαλίζουν την 
ποιότητα των παρεχομένων ειδών, θα αποκλείονται.  
 
Η προσφορά απορρίπτεται σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών 
πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος 
για εμπορία (τιμή dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής 
επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της 
χώρας προέλευσης του προϊόντος της κατασκευάστριας εταιρείας. 
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4.2.2. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»  
 
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του προσφέροντα.  
 
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο 
«Οικονομική Προσφορά».  
 
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 
μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία 
που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, 
το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  
 
Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές 
φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία. 
 
 
Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου Προμηθευτή θα πρέπει να υποβληθεί με τη μορφή του 
κάτωθι πίνακα: 
 

«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 

ΕΙΔΟΣ 
Ζητούμενη 
Ποσότητα 

Προσφερόμενη 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδος 
(Χωρίς 
ΦΠΑ) 

Ποσοστό 
ΦΠΑ 

Τιμή 
Μονάδος 
(Με ΦΠΑ) 

Φύσιγγες 
Υδροχλωρικής 

Μορφίνης 0,010gr 

400.000 

 φύσιγγες 

    

Φύσιγγες 
Υδροχλωρικής 

Πεθιδίνης 0,100gr 

420.000 

φύσιγγες 

    

   

 
Συνολική 

Τιμή (Χωρίς 
ΦΠΑ): 

 
 

 
Συνολική 
Τιμή (Με 
ΦΠΑ): 

 
Στην οικονομική προσφορά αναγράφεται η τιμή, όπως ορίζεται κατωτέρω:  
 
 
4.2.2.1. Τιμές  
- Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε € και θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, 
καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση.  
Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο 
νόμισμα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
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- Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία, εφόσον 
χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο 
δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και 
προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.  
 
- Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται 
ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.  
 
Οι τιμές θα δίνονται ως εξής :  
- Τιμή μονάδος σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων.  
- Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα 
υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.  
- Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή της οικονομικής προσφοράς χωρίς 
ΦΠΑ.  
 
- Επισημαίνεται ότι η συνολική προσφερόμενη τιμή της οικονομικής προσφοράς δεν θα πρέπει 
να ξεπερνά την προϋπολογισθείσα δαπάνη.  
 
- Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για 
την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν 
αυτά.  
 

Σχετικά με τις προσφορές διευκρινίζεται ότι: 
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για εκατόν 
ογδόντα (180) ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 
Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) ημερών 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
2. Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή απευθύνει 
έγγραφο ερώτημα προς τους προσφέροντες, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, σχετικά με 
την πρόθεση αποδοχής της παράτασης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι προσφέροντες 
οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες.  
3. Ανακοίνωση επιλογής Προμηθευτή μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της 
προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. Σε περίπτωση 
άρνησης του επιλεχθέντος, η ανάθεση γίνεται στον δεύτερο κατά σειρά επιλογής.  
4. Οι υποψήφιοι Προμηθευτές δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την Προσφορά τους ή μέρος 
της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο 
υποψήφιος Προμηθευτής υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:  
- έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση και  
- κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια.  
5. Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με 
χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν 
εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και 
τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 
6. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου 
κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 7. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι 
διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε 
κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική 
γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα 
παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία 
υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.  
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5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, και συγκεκριμένα την Τρίτη  15-09-2015 
και ώρα 09:30 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της 
Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση 
δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.  
 
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών 
(υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά».  
 
Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά 
μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα 
γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση 
των λοιπών στοιχείων αυτών.  
 
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – 
Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 
περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική 
αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι 
οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο 
των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που 
προσφέρθηκαν.  
 
 
 
6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων 
και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.  
 
Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως:  
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα 
αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία 
ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υπο-φακέλων των προσφορών. 
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά 
περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υπο-φακέλων των προσφορών.  
• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών 
προσφορών .  
• Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 
προσφοράς τους.  
• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα 
αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς 
φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – 
οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους 
ορίζονται.  
 
 
7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ   
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ.118/07, ο προσφέρων στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική 
ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, 
σε μορφή αρχείου .pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στις παραγράφους 7.1 και 
7.2. 
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Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίμων 
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές 
αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. 
 
 
7.1. Δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται 
να γίνει η κατακύρωση  
Δικαιολογητικά που αφορούν στην προσωπική κατάσταση του προσφέροντος και τα οποία 
υποβάλλονται κατά τα ως άνω από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά 
περίπτωση είναι :  
 
7.1.1. Οι Έλληνες πολίτες :  
7.1.1.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 
κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν 
καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση,  
i) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, ήτοι :  
- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 
κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),  
- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης 
Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής 
δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),  
- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48), 
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 
οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης 
του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την 
Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 
28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με 
το ν. 3424/2005 (Α΄ 305),  
 
ii) για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 
 
iii) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.  
 
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές 
αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf 
τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.  
 
 
7.1.1.2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι 
δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.  
 
7.1.1.3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι 
δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε 
αναγκαστική διαχείριση.  
 
7.1.1.4. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο υποψήφιος 
Προμηθευτής θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
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επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν 
προσωπικό.  
 
7.1.1.5. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 
καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  
 
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 
περιπτώσεων 7.1.1.2, 7.1.1.3, και 7.1.1.5 εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της 
χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  
 
7.1.1.6. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 
εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της 
επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό 
επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του 
Δημοσίου ή του οικείου Ο.Τ.Α.  
 
 
 
7.1.2. Οι αλλοδαποί :  
7.1.2.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από 
την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 
καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της ως άνω 
παραγράφου 7.1.1.1.  
 
7.1.2.2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης 
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης 
σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία.  
 
7.1.2.3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει 
ότι δεν τελούν σε παύση εργασιών και επίσης ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε 
διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.  
 
7.1.2.4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή 
συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψήφιου Προμηθευτή δεν προβλέπεται ένορκη 
δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο υποψήφιος Προμηθευτής θα δηλώνει 
όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές 
για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.  
 
7.1.2.5. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω 
ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις τους.  
 
7.1.2.6. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες 
επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να 
παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  
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7.1.3. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά :  
 
7.1.3.1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 7.1.1 και 7.1.2 αντίστοιχα.  
 
- Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω παραγράφων, 
αφορά τους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε , Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και IKE, τον Πρόεδρο 
και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε., και σε κάθε άλλη 
περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του. 
 
7.1.3.2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι 
δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική 
εκκαθάριση του ν.1892/1990 ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά 
πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής  ή ειδικής 
εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για 
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα)  
 
7.1.3.3. Βεβαίωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007 (Α΄153)  
 
 
 
 
7.1.4. Οι συνεταιρισμοί :  
7.1.4.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 
κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του 
Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για 
κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της παραγράφου 7.1.1.1.  
 
7.1.4.2. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 7.1.1.2, 7.1.1.3 και 7.1.1.4 της παραγράφου 7.1.1, 
εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και των περιπτώσεων 7.1.2.2, 7.1.2.3 και 
7.1.2.4 της παραγράφου 7.1.2, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, 
και της περίπτωσης 7.1.3.2 της παραγράφου 7.1.3.  
 
7.1.4.3. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.  
 
 
 
7.1.5. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά :  
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην 
Ένωση.  
 
 
Ειδικότερα με τη φορολογική ενημερότητα του Οικονομικού φορέα, η Αναθέτουσα Αρχή αναζητά 
αυτεπάγγελτα από το σύστημα TAXISNET δεδομένα σχετικά με την φορολογική ενημερότητα 
του Οικονομικού Φορέα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά την ημερομηνία της 
σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης του. Σε περίπτωση που το σύστημα παρουσιάζει κάποιον 
Οικονομικό Φορέα μη ενήμερο φορολογικά η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε αυτόν στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, να τον ειδοποιήσει εγγράφως ή με άλλο πρόσφορο 
τρόπο (μέσω του συστήματος),να προσκομίσει φορολογική ενημερότητα σε έντυπη μορφή 
εντός της προθεσμίας των 20 ημερών και από την οποία να προκύπτει ότι είναι ως κατά τα άνω 
φορολογικά ενήμερος. 
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Όταν ο Οικονομικός φορέας δεν διαθέτει ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) 
υποβάλλει ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf εντός είκοσι (20) ημερών από την 
ημερομηνία ειδοποιήσεως σε αυτόν και καταθέτει αυτή στην αρμόδια υπηρεσία ή την 
αποστέλλει ταχυδρομικά, σε έντυπη μορφή εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την 
ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής υποβολής (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται 
αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ως 
ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής που αποδεικνύεται από τη σφραγίδα 
ταχυδρομείου. 
 
 
 
 
7.2. Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το ελάχιστο επίπεδο οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας του προσφέροντος και τα όρια τους:  
 
 

Κριτήριο  Χρηματοπιστωτικής  επάρκειας 
Ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση θα πρέπει να έχει συνολικό κύκλο 
εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (να αναγραφούν ρητώς τα έτη, 
π.χ.ΧΧΧΧ, ΧΧΧΧ,ΧΧΧΧ) ίσο ή μεγαλύτερο από το 100% του προϋπολογισμού των ειδών για τα 
οποία έχει υποβάλλει προσφορά. Αν ο υποψήφιος Προμηθευτής δραστηριοποιείται για χρονικό 
διάστημα μικρότερο των τριών (03) διαχειριστικών χρήσεων, καταθέτει τα στοιχεία τεκμηρίωσης 
της χρηματοοικονομικής του ικανότητας για το χρονικό διάστημα της λειτουργίας του.  
  
Σε περίπτωση δε Ένωσης εταιρειών / Κοινοπραξίας η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση 
οφείλει να καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα μέλη της Ένωσης-Κοινοπραξίας.  
Η υποβολή ψευδών ή ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων τεκμηρίωσης από τον Προσφέροντα, 
οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς του, ενώ ισχύουν και τα προβλεπόμενα από το 
Π.Δ.118/2007 (ΦΕΚ 150/Α’/2007) 
 
Η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο Προμηθευτή διευκρινίσεις επί των 
ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης, ο οποίος υποχρεούται να τα υποβάλει επί ποινή αποκλεισμού 
εντός τριών (03) εργασίμων ημερών από την λήψη του σχετικού αιτήματος. 
 
Ο υποψήφιος Προμηθευτής μπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης 
και κάθε άλλο στοιχείο τεκμηρίωσης που θεωρεί ότι τεκμηριώνει την επάρκεια για συμμετοχή 
του στον διαγωνισμό στην ανάλογη κατηγορία δικαιολογητικών, μόνο κατά την υποβολή της 
πρότασης και όχι εκ των υστέρων. 
 
 
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Προμηθευτής αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία: 
τα απαιτούμενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία τεκμηρίωσης πρέπει να υποβάλλονται 
ανάλογα με τη φύση τους χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ή συγκεντρωτικά 
για την Ένωση / Κοινοπραξία 
Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, που υποβάλλει κοινή προσφορά, τα ανωτέρω στην 
παρούσα ενότητα κριτήρια, μπορούν να καλύπτονται μερικώς για κάθε ένα μέλος της ένωσης / 
κοινοπραξίας, με την προϋπόθεση ότι στο σύνολό της, η προσφορά της Ένωσης / 
Κοινοπραξίας καλύπτει εξ’ ολοκλήρου τα κριτήρια αυτά. 
Στοιχεία τεκμηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 
 
 
Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το ελάχιστο επίπεδο οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας του προσφέροντος και τα οποία υποβάλλονται κατά τα ως άνω αναφερόμενα, από 
αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, είναι :  
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Στοιχεία Χρηματοοικονομικής Ικανότητας 

Η ενότητα «Στοιχεία χρηματοοικονομικής ικανότητας» θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: 

α/α Περιγραφή 

1 Περιγραφή Οικονομικών Μεγεθών για τις τρεις (03) προηγούμενες του τρέχοντος έτους οικονομικές 

χρήσεις (Ισολογισμοί).  

2 

Ο Προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση θα πρέπει να αποδεικνύει συνολικό κύκλο 

εργασιών των τριών (03) τελευταίων  διαχειριστικών χρήσεων ίσο ή μεγαλύτερο από το 100% του 

προϋπολογισμού των ειδών για τα οποία έχει υποβάλλει προσφορά.  

 

Ο προσφέρων οφείλει, επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλει εντός του φακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ): 

 

Ισολογισμούς ή αποσπάσματα αυτών, των τριών (03) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, των 

προηγούμενων ετών από το έτος διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού, στις περιπτώσεις όπου η 

δημοσίευσή τους είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο υποψήφιος, ή ψηφιακά υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση του συνολικού ύψους του 

ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών. 

 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Προμηθευτής είναι Ανώνυμη Εταιρεία και δεν έχει δημοσιεύσει τον 

ισολογισμό της για τη διαχειριστική χρήση του έτους 2015, υποβάλλει τους ισολογισμούς των 

διαχειριστικών χρήσεων που αφορούν τα έτη 2012, 2013 και 2014 και επιπλέον Υπεύθυνη Δήλωση του 

Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, ψηφιακά υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας. 

Στην εν λόγω υπεύθυνη δήλωση θα αναφέρεται ότι δεν έχει δημοσιευτεί ο ισολογισμός της Ανώνυμης 

Εταιρείας για τη διαχειριστική χρήση του 2015 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς για τον 

εν λόγω διαγωνισμό.  

 
 
 

Διευκρινήσεις για τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 
 
1.Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών κατακύρωσης συνιστά 
λόγο αποκλεισμού του υποψήφιου Προμηθευτή από το διαγωνισμό.  
 
2.Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.  
 
3. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα 
παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή που αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω 
αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου 
προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη 
βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής 
ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας, 
στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής στην οποία θα βεβαιώνεται το αντίστοιχο 
περιεχόμενο. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην 
συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο 
συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη 
δήλωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Προμηθευτή εντός του φακέλου 
«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης». 
 
4.Για τα φυσικά πρόσωπα, αναφορικά με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, απαιτείται επιπλέον 
η προσκόμιση Βεβαίωσης Έναρξης Εργασιών Φυσικού Προσώπου Επιτηδευματία.  
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5. Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία του νομικού 
προσώπου στον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή 
τροποποίηση, ο Υποψήφιος Προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει με τα Δικαιολογητικά 
Κατακύρωσης τα σχετικά έγγραφα (π.χ. την τελευταία τροποποίηση του καταστατικού, το νέο 
Δ.Σ. κ.α.).  
 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προμήθειας στον προσφέροντα 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται 
εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται 
από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  
 
Τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου (7) 
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται 
σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 
 
 
 
8. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»  
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος 
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιμες ημέρες μετά και την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των 
συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η 
αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της 
Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση 
δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 
Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα 
έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε.  
 
 
 
9. ΑΝΑΔΕΙΞΗ  ΜΕΙΟΔΟΤΗ  
 

    Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή. 
 
Όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και 
δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται 
στην παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/07 (ΦΕΚ Α΄/150/2007) ή, εφόσον τούτο προβλέπεται στη 
διακήρυξη, στο άρθρο 8α του ΠΔ 118/07, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές, η 
κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση 
που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία 
απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη 
χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, 
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από 
τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.  
Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της 
παρ. 1 του άρθρου 6 ή/και της παρ. 3 του άρθρου 8α του ΠΔ 118/2007 ή ο υπόχρεος προς 
τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της 
κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 
του ΠΔ 118/2007 και, εφόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, των περιπτώσεων α & β της 
παρ. 2 του άρθρου 8 του ΠΔ 118/2007, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής 
του μειοδότη. Επίσης, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη, 
εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη 
καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών προϋποθέσεων του άρθρου 8α του ΠΔ 
118/07. 
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10. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και 
Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα:  
10.1. Να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού σε κάθε στάδιο της 
διαδικασίας, ιδίως:  
10.1.1. Για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της 
διαδικασίας,  
10.1.2. Εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,  
10.1.3. Εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι 
συντελέστηκε συνεννόηση των Διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού και  
10.1.4. Εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με τα υπό προμήθεια είδη.  
 
10.2. Να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή 
μη των όρων και των προδιαγραφών της Διακήρυξης,  
10.3. Να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης, εφ’ όσον ισχύουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. του ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ 
64/Α/2007).  
 
Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Προμηθευτές δεν θα έχουν δικαίωμα 
αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.  
 
 
 
 
11. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  
 
Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 
του Π.Δ. 118/07 και το άρθρο 4 του Ν.3886/10 (Φ.Ε.Κ. 173 /A’) «Δικαστική προστασία κατά το 
στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και 
Υπηρεσιών σύμφωνα με την Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ¨» όπως τροποποιήθηκε με το αρθ.63 
Ν.4055/12 ( Α 51) μέσω του συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή 
αρχείου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. 
 
Σε κάθε περίπτωση, η ημερομηνία άσκησης της ένστασης είναι η ημερομηνία της 
ηλεκτρονικής υποβολής, εκτός εάν υπάρχει περίπτωση διάστασης μεταξύ του κειμένου της 
ένστασης, όπως αυτή έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά, και της ένστασης, όπως έχει 
προσκομισθεί από τον οικονομικό φορέα, οπότε ως ημερομηνία άσκησης της ένστασης 
λογίζεται η ημερομηνία αποστολής. 
 
Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται 
από τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς - χρήστες σε μορφή αρχείου .pdf 
προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή 
ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία ή βάσει του Ν.3943/2011 ( ΦΕΚ /Α/66/31-3-11) και 
της Υπουργικής απόφασης «περί ηλεκτρονικού παραβόλου» ΠΟΛ 1163/3-7-13 ( ΦΕΚ 
1675/Β/2013) όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν. 
 
Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων 
και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 
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12. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός κατακυρωθεί σε κοινοπραξία ή ένωση εταιρειών / φορέων 
που υπέβαλε κοινή προσφορά, καθένας από τους συμμετέχοντες αυτούς ευθύνεται εις 
ολόκληρο. Σημειώνεται ότι οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων μπορούν να υποβάλλουν 
προσφορά ή να εμφανίζονται ως υποψήφιοι. Για την υποβολή μιας προσφοράς ή μιας αίτησης 
συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή δεν δύναται να απαιτεί οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων 
να έχουν περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή. Η επιλεγείσα κοινοπραξία είναι δυνατόν να 
υποχρεωθεί να περιβληθεί σε συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο 
μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της 
σύμβασης. Στην περίπτωση που η προκηρυσσόμενη προμήθεια κατακυρωθεί σε Ένωση, η 
Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει από την Ένωση να συστήσει κοινοπραξία.  
 
 

Δικαίωμα κατακύρωσης μικρότερης ή μεγαλύτερης ποσότητας της προμήθειας 
Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης, 
διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης για μέρος των υπό προμήθεια ειδών, που σε καμία 
περίπτωση δεν θα αναλογεί σε ποσοστό μικρότερο του 50% του συνολικά προβλεπόμενου στη 
Διακήρυξη.  
 
Επίσης, μετά από σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης, διατηρεί το 
δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερης ποσότητας των προσφερόμενων ειδών, από την αρχικά 
προβλεπόμενη στη Διακήρυξη, σε καμία όμως περίπτωση σε ποσοστό μεγαλύτερο του 15%. 
 
 
 
 
13. Ε Γ Γ Υ Η Σ Ε Ι Σ  

 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαικού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη μέλη της 
Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. , που κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 ( Α’ 139 ) και 
έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Μπορούν ,επίσης,να εκδίδονται από το 
Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού .  
 

 Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα 
θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.  
 

 Κάθε προσφορά συμπεριλαμβανομένης και αυτής των ΜΜΕ ή των ενώσεών τους κ.λ.π. 
συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, με ΦΠΑ. 
 
Συγκεκριμένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής ανέρχεται σε: 
 
-Δέκα χιλιάδες εξακόσια Ευρώ (10.600,00€), εάν υποβληθεί προσφορά μόνο για το είδος 
Φύσιγγες Υδροχλωρικής Μορφίνης 0,010gr (ζητούμενη ποσότητα 400.000 -τετρακόσιες 
χιλιάδες- φύσιγγες)  
 

-Δεκατρείς χιλιάδες τριακόσια πενήντα έξι Ευρώ (13.356,00€), εάν υποβληθεί προσφορά μόνο 
για το είδος Φύσιγγες Υδροχλωρικής Πεθιδίνης 0,100gr (ζητούμενη ποσότητα 420.000 -
τετρακόσιες χιλιάδες- φύσιγγες)  
 

-Είκοσι τρείς χιλιάδες εννιακόσια πενήντα έξι Ευρώ (23.956,00€), εάν υποβληθεί προσφορά και 
για τα δύο είδη (Φύσιγγες Υδροχλωρικής Μορφίνης 0,010gr & Φύσιγγες Υδροχλωρικής 
Πεθιδίνης 0,100gr)  
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 Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο  
υπόδειγμα και η παρεχόμενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες 
μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς και επιστρέφεται στον Προμηθευτή στον 
οποίο θα κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός μετά την κατάθεση από αυτόν της Εγγυητικής Επιστολής 
Καλής Εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της 
σύμβασης. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής των υπόλοιπων υποψηφίων Προμηθευτών 
επιστρέφονται σε αυτούς μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία οριστικής ανακοίνωσης 
της κατακύρωσης ή ανάθεσης. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής επιστρέφεται στους 
συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο 
μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ένδικων μέσων ή παραίτησης από αυτά.  
 

 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Προμηθευτής, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, 
αρνηθεί να υπογράψει εμπροθέσμως τη Σύμβαση ή να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή 
της Σύμβασης Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα 
οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, 
κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η Εγγύηση Συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της 
Αναθέτουσας Αρχής μετά την έκδοση σχετικής απόφασης.  

 

 Στην περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής  
περιλαμβάνει και όρο ότι αυτή καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των Μελών της Ένωσης / 
Κοινοπραξίας.  
Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσής τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και θα 
πρέπει να είναι σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα.  
 
 
 
 
14.     ΠΑΡΑΤΑΣΗ / ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος 
υλοποίησης της προμήθειας ή επί μέρους προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή 
δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράμματος, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται. Η Αναθέτουσα Αρχή 
διατηρεί επίσης μονομερώς το δικαίωμα επέκτασης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της 
προμήθειας αν αυτό κριθεί σκόπιμο. Στις περιπτώσεις αυτές ενημερώνει εγκαίρως τον 
Προμηθευτή για την διαφοροποίηση του χρονοδιαγράμματος.  
 
Ο Προμηθευτής δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας παράδοσης της προμήθειας, 
στην περίπτωση που η εκτέλεση της Σύμβασης ή επί μέρους δραστηριοτήτων της καθυστερεί ή 
πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους που δεν ανάγονται σε περιοχές ευθύνης του ή για λόγους 
ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή ο Προμηθευτής συνυποβάλλει πλήρη και λεπτομερή 
στοιχεία για την τεκμηρίωση του αιτήματός του και το αίτημα εξετάζεται από την Αναθέτουσα 
Αρχή η οποία αποφασίζει σχετικά και ειδοποιεί γραπτώς τον Προμηθευτή. 
 
 
 
 
15. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ  
 

 Με την απόφαση κατακύρωσης ή /και με σχετική ανακοίνωσή της η Αναθέτουσα Αρχή 
καλεί εγγράφως τον Μειοδότη Προμηθευτή να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, 
μέσα σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία της έγγραφης ανακοίνωσης. O 
Προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 
δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση 
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αυτή όμως, ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών αρχίζει να υπολογίζεται μετά από 
δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης (άρθρο 23 του ΠΔ 
118/07).  
 

 Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που 
περιλαμβάνονται στην παρούσα Διακήρυξη και την Προσφορά του Προμηθευτή, θα διέπεται 
από το ελληνικό δίκαιο και δε μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της 
παρούσας. Το κείμενο της Σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της, εκτός 
προφανών ή πασίδηλων παραδρομών. Για θέματα που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη 
Σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - 
αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά τα οριζόμενα στη 
Σύμβαση, στην απόφαση κατακύρωσης, στην προσφορά του Προμηθευτή και στην 
παρούσα Διακήρυξη, εφαρμοζόμενων επίσης συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του 
Π.Δ.118/2007.  

 
Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο Προμηθευτής οφείλει να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή 
Καλής Εκτέλεσης σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 25, παρ.5 του Π.Δ.118/2007 (ΦΕΚ 
Α΄/150/2007). Το ποσό της εγγυητικής επιστολής αντιστοιχεί σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) 
της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ.  
 

 Η Εγγύηση Συμμετοχής του Προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η Σύμβαση 
επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης και μέσα 
σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 

  

 Η επιστροφή της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ενεργείται με εντολή της 
Αναθέτουσας Αρχής προς το ίδρυμα που την εξέδωσε, σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά 
την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών και ύστερα από την 
εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους.  

 

 Η Σύμβαση τροποποιείται όταν συμφωνήσουν εγγράφως προς τούτο τα δύο συμβαλλόμενα 
μέρη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του Π.Δ. 118/2007. 

 

 Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε, όταν:  
 Παραδόθηκαν στο σύνολό τους και παραλήφθηκαν οριστικά (ποσότητα και 

ποιότητα) τα υπό προμήθεια είδη,  
 Ολοκληρώθηκε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος 

 και  
 Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 
προβλεπόμενα από τη σύμβαση.  

 
 
 
 
16. ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 
 

Η παράδοση των υπό προμήθεια ιδιοσκευασμάτων θα γίνεται τμηματικά ως κάτωθι: 
 
-Αναφορικά με την παράδοση των 400.000 φυσίγγων υδροχλωρικής μορφίνης των 0,010gr : 

Μέχρι και Απρίλιο 2016 100.000 φύσιγγες 

Μέχρι και Οκτώβριο 2016 100.000 φύσιγγες 

Μέχρι και Μάρτιο 2017 100.000 φύσιγγες 

Μέχρι και Σεπτέμβριο 2017 100.000 φύσιγγες 
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-Αναφορικά με την παράδοση των 420.000 φυσίγγων υδροχλωρικής πεθιδίνης των 0,100gr : 

Μέχρι και Απρίλιο 2016 100.000 φύσιγγες 

Μέχρι και Οκτώβριο 2016 100.000 φύσιγγες 

Μέχρι και Μάρτιο 2017 100.000 φύσιγγες 

Μέχρι και Σεπτέμβριο 2017 120.000 φύσιγγες 

 
Ως τόπος παράδοσης της προμήθειας των ανωτέρω αναφερόμενων έτοιμων φαρμακευτικών 
ιδιοσκευασμάτων του Κρατικού Μονοπωλίου Ναρκωτικών ορίζεται το Τμήμα Διαχείρισης Υλικού 
και Κεντρικής Αποθήκης (Κ.Α.Υ.) που βρίσκεται στη Λεωφ. Ειρήνης 2, στον Ταύρο, Τ.Κ.: 17778.    

 
 

 
 
17. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 

17.1. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια 400.000 φυσίγγων Υδροχλωρικής 
Μορφίνης 0,010gr ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων χιλιάδων Ευρώ (200.000,00€), πλέον ΦΠΑ 
6% δώδεκα χιλιάδες Ευρώ (12.000,00€), ήτοι συνολικά διακόσιες δώδεκα χιλιάδες Ευρώ (έως 
212.000,00€) και θα  καλυφθεί από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου 
Υγείας, Φ.210 - ΚΑΕ 3325  των οικονομικών ετών 2015, 2016 & 2017. 
 
17.2. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια 420.000 φυσίγγων Υδροχλωρικής 
Πεθιδίνης 0,100gr ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων Ευρώ (252.000,00€), 
πλέον ΦΠΑ 6% δεκαπέντε χιλιάδες εκατόν είκοσι Ευρώ (15.120,00€), ήτοι συνολικά διακόσιες 
εξήντα επτά χιλιάδες εκατόν είκοσι Ευρώ (έως 267.120,00€) και θα  καλυφθεί από τις πιστώσεις του 
τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, Φ.210 - ΚΑΕ 3325  των οικονομικών ετών 2015, 
2016 & 2017. 
 
17.3. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια 400.000 φυσίγγων υδροχλωρικής 
μορφίνης 0,010gr και 420.000 φυσίγγων υδροχλωρικής πεθιδίνης 0,100gr ανέρχεται στο ποσό των 
τετρακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων Ευρώ (έως 452.000,00€), πλέον Φ.Π.Α.6% είκοσι επτά χιλιάδες 
εκατόν είκοσι Ευρώ (27.120,00€), ήτοι συνολικά τετρακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες εκατόν 
είκοσι Ευρώ (έως 479.120,00€) και θα  καλυφθεί από τις πιστώσεις του του τακτικού 
προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, Φ.210 - ΚΑΕ 3325,   των οικονομικών ετών 2015, 2016 & 
2017. 

 
17.4. Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών θα πραγματοποιείται τμηματικά, μετά την 
προσκόμιση κάθε φορά των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις 
ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή 
των υπό προμήθεια ειδών από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή, και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία 
για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά 
στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του ΚΠΔ (Π.Δ. 118/07), καθώς και στην οικεία 
απόφαση του Υπ. Οικονομικών ΦΕΚ 431/Β/07-05-98.  
 
17.5. Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών θα πραγματοποιείται σε Ευρώ με την 
προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες 
διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, και σε χρόνο 
προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών 
ενταλμάτων.  
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Δεν προβλέπεται προκαταβολή. 
 

17.6. Ο Προμηθευτής επιβαρύνεται με: 
α) φόρο  εισοδήματος 4% επί της καθαρής αξίας μετά την αφαίρεση των κρατήσεων (άρθρο 64 
παρ.2, εδ.γγ’, Ν.4172/2013, ΦΕΚ 167/Α΄/23-07-2013). 
καθώς και 
β) Με κράτηση ύψους 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς 
και κάθε συμπληρωματικής Σύμβασης, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, 
επ’αυτής χαρτόσημο 3% και επ’αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% {[Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 
204/Α’/15.09.2011), άρθρο 4, παρ.3], όπως τροποποιημένος ισχύει}. 

 
Mε κάθε άλλη νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων 
οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον ανάδοχο.  
 
17.7.Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση της 
προμήθειας χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής έστω και εξ επιγενόμενης 
αιτίας. Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής του Προμηθευτή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 
της προμήθειας που θα αναλάβει σύμφωνα με την σχετική Σύμβαση. 
 

 
 
18. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ  

18.1.  Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει τα υπό 
προμήθεια είδη σύμφωνα με την απόφαση διενέργειας, τη Διακήρυξη, την προσφορά του, την 
απόφαση κατακύρωσης και τους όρους της σύμβασης, διαφορετικά καλείται να αποζημιώσει κατά 
νόμο τον Εργοδότη.  
 
18.2.  Καθ` όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας ο Προμηθευτής θα πρέπει να συνεργάζεται 
στενά με την Αναθέτουσα Αρχή και την ΕΠΠΕ, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του 
οποιεσδήποτε παρατηρήσεις τους σχετικά με την εκτέλεση της προμήθειας. 
 

 
 
 
19.  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής (Ε.Π.Π).  
Η Ε.Π.Π. είναι επίσης το αρμόδιο όργανο:  
i. για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης της προμήθειας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
και τα σχετικά χρονοδιαγράμματα,  
ii. για την απόφαση, αποδοχή ή απόρριψη, επί αιτημάτων του Προμηθευτή που σχετίζονται με την 
υλοποίηση της προμήθειας.  
 
-Η Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής (Ε.Π.Π.) ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται 
στη Σύμβαση και της ανατίθενται με την απόφαση συγκρότησής της.  
 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 27 και 28 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/2007). 
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20. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ 
 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Προμηθευτής προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την 
υλοποίηση τμήματος της υπό ανάθεση προμήθειας, τότε θα πρέπει να καταθέσει συμπληρωμένο 
τον παρακάτω πίνακα καθώς και τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας. 

  
Περιγραφή τμήματος της 

προμήθειας που προτίθεται ο 
υποψήφιος Προμηθευτής να 

αναθέσει σε Υπεργολάβο 
 

Επωνυμία Υπεργολάβου 
Ημερομηνία Δήλωσης 

Συνεργασίας 

   

   

Ο Προμηθευτής, για την υλοποίηση της προμήθειας, θα χρησιμοποιήσει τους υπεργολάβους που 
έχει προσδιορίσει στην προσφορά του, για το κατά περίπτωση αναφερόμενο στην προσφορά του 
τμήμα της προμήθειας.  
Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με την Αναθέτουσα Αρχή. Ο 
Προμηθευτής ευθύνεται για τις πράξεις, παραλείψεις και αμέλειες των υπεργολάβων και των 
εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις, παραλείψεις ή αμέλειες 
του ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του.  
 
Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του Προμηθευτή με υπεργολάβο/ 
υπεργολάβους που έχει συμπεριλάβει στην Προσφορά, ο Προμηθευτής υποχρεούται σε άμεση 
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή και η εκτέλεση της προμήθειας θα 
συνεχίζεται από τον Προμηθευτή ή από νέο συνεργάτη / υπεργολάβο συνεπικουρούμενο από 
πιθανά νέους συνεργάτες / υπεργολάβους με σκοπό την πλήρη υλοποίηση της προμήθειας, μετά 
από προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής. Για την αντικατάσταση του 
Υπεργολάβου και προκειμένου να δοθεί η σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής, θα πρέπει να 
αποδείξει ο πρώτος ότι στο πρόσωπο του νέου υπεργολάβου συντρέχουν όλες εκείνες οι 
προϋποθέσεις με τις οποίες ο αρχικός υπεργολάβος κρίθηκε κατάλληλος.  
Ο Προμηθευτής δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση διακοπής της 
συνεργασίας του με αυτόν ή να χρησιμοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, μόνο εφ’ όσον ο νέος 
υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της 
Σύμβασης.  
Προκειμένου να συνάψει νέα υπεργολαβία, ο Προμηθευτής απαιτείται να έχει τη γραπτή άδεια της 
Αναθέτουσας Αρχής. Τα τμήματα τα οποία καλύπτει η υπεργολαβία, καθώς και η ταυτότητα του 
υπεργολάβου κοινοποιούνται στην Αναθέτουσα Αρχή, μαζί με έγγραφη τεκμηρίωση του 
Προμηθευτή από την οποία πρέπει να προκύπτει ότι ο υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα 
κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης.  
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Προμηθευτή την αντικατάσταση υπεργολάβου ή 
φυσικού προσώπου εμπλεκομένου στην εκτέλεση της προμήθειας που, κατά την βάσιμη και 
αιτιολογημένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της προμήθειας, ο δε Προμηθευτής 
υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, σε 
εύλογο χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί από κοινού ότι απαιτείται για την εξεύρεση 
αντικαταστάτη.  
Επισημαίνεται ότι η αναθέτουσα αρχή δύναται να απαιτήσει αιτιολογημένα από τον Προμηθευτή την 
αντικατάσταση υπεργολάβου και για τους λόγους που θα κήρυττε έκπτωτο τον ίδιο τον Προμηθευτή 
ή θα τον απέκλειε από τη διαγωνιστική διαδικασία (αν δηλαδή ο υπεργολάβος πτωχεύσει κοκ), αν 
περιέλθει σε γνώση των συγκεκριμένων πληροφοριών σχετικά με την προσωπική του κατάσταση.  
 
Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση της προμήθειας, φέρει αποκλειστικά ο 
Προμηθευτής.  
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21. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
Σε περιπτώσεις καθυστερήσεων ως προς τις συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης των 
ειδών και για λόγους που οφείλονται στον Προμηθευτή, καθώς και σε περιπτώσεις που τα 
ανωτέρω δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης που θα υπογραφεί, ισχύουν 
οι διατάξεις του άρθρου 32 του Π.Δ. 118/2007. 
 
Για την απόρριψη συμβατικών υλικών και την αντικατάσταση αυτών ισχύουν οι διατάξεις του 
άρθρου 33 του Π.Δ.118/2007 καθώς και τα όσα προβλέπονται στην παρούσα.   
 
Οι ποινικές ρήτρες μπορούν να εισπραχθούν με παρακράτηση από την αμοιβή του 
Προμηθευτή. 
Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες και τόκοι επιβάλλονται 
αναλογικά σε όλα τα μέλη της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. 
 
Κατά τα λοιπά, στov Προμηθευτή πoυ κηρύσσεται έκπτωτος από τηv κατακύρωση, την ανάθεση 
ή τη Σύμβαση, επιβάλλovται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γvωμoδότηση 
τoυ αρμoδίoυ oργάvoυ, τo oπoίo υποχρεωτικά καλεί τov εvδιαφερόμεvo πρoς παροχή 
εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, oι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 34 παρ. 5 του 
Π.Δ. 118/2007. 
 
 
 
 
22.  ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΈΚΠΤΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
 
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει εγγράφως τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) O Προμηθευτής δεν υλοποιεί την προμήθεια με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, 
παρά τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής 
β) O Προμηθευτής εκχωρεί τη Σύμβαση χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής  
γ) Ο Προμηθευτής πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή 
ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, 
στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. 
δ) Eκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Προμηθευτή για αδίκημα σχετικό με την άσκηση 
του επαγγέλματός του 
ε) Σε περίπτωση παράβασης από τον Προμηθευτή οιουδήποτε από τους όρους της 
Διακήρυξης και της σχετικής Σύμβασης, ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεών του. 
 
Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Προμηθευτή της εκ 
μέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ 
ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό 
δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα 
αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, 
εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Προμηθευτή ότι θεωρεί την 
παράβαση θεραπευθείσα. 
 
Για τα θέματα κήρυξης του Προμηθευτή έκπτωτου, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του 
άρθρου 34 του ΠΔ 118/2007. 
 
Εφόσον ο Προμηθευτής δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης στην ανωτέρω  
προθεσμία ή δεν προσκομίσει την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, 
κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει αυτοδίκαια, υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής, η εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής του.  
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23.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
Ο Προμηθευτής υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για 
την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, 
πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για 
την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ’ 
ευκαιρία της εκτέλεσης της προμήθειας από τον Προμηθευτή ή τους υπεργολάβους του, εφ’ 
όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών. 
 
Ο Προμηθευτής υποχρεούται να ασφαλίσει και διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους 
αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Ασφαλιστική 
Νομοθεσία καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας και μεριμνά όπως οι τυχόν 
εγκεκριμένοι υπεργολάβοι του πράξουν το ίδιο.  
 
Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και ασφάλεια του 
προσωπικού του Προμηθευτή και των Υπεργολάβων του. 

 

 
24. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ  
24.1. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής ο 
Προμηθευτή αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε 
τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του Ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς 
την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή 
πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.  

24.2. Ο Προμηθευτής δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με την 
προμήθεια, χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε 
δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δε 
δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της 
συναίνεση.  

24.3. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτημένα 
απ’ αυτήν πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανέναν, παρά μόνο στα πρόσωπα 
που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με 
την ευκαιρία της υλοποίησης της προμήθειας και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα του 
Προμηθευτή ή μεθόδους υλοποίησης της προμήθειας.  

 

25.  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ  ΔΙΚΑΙΟ  
 
Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.  

Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης 
ή εξ' αφορμής της, ο Προμηθευτής και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν 
φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της 
ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των 
χρηστών συναλλακτικών ηθών.  

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα 
δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο.  
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Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να 
προβλεφθεί στη Σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία, 
σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν 
επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά 
δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. 

 

 

26. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους προμηθευτές επί εκατόν ογδόντα (180) 
ημέρες προσμετρούμενες από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο 
που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. Εάν οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να 
παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους και αποδέχθηκαν την παράταση, οι προσφορές 
τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα 
διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το 
προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου 
παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά 
ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η 
συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον 
διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους 
ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε 
όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν 
τις προσφορές τους. 

Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό διάστημα ενδεχο-μένως 
ανασταλεί η διαδικασία του διαγωνισμού ή εμποδιστεί ή βραδύνει η πρόοδος αυτού, συνεπεία 
άσκησης διοικητικής προσφυγής ή ενδίκου μέσου ή βοηθήματος κατά πράξεων ή παραλείψεων 
της Αναθέτουσας Αρχής, που αφορούν τον διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή οι προσφέροντες 
υποχρεούνται να μεριμνούν για την παράταση, αντιστοίχως, της ισχύος της εγγυητικής 
επιστολής συμμετοχής. 

 

 

27. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 
Η Σύμβαση τροποποιείται όταν συμφωνήσουν, εγγράφως, προς τούτο, τα δύο συμβαλλόμενα 
μέρη.  
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28. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 
 
Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ 
αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 
Κατ’ εξαίρεση, ο Προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του 
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους 
της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.  
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να εγκρίνει αίτημα του Προμηθευτή για μεταβίβαση ή εκχώρηση, 
μόνο στην περίπτωση που εκείνος που τον υποκαθιστά ανταποκρίνεται στα κριτήρια επιλογής 
που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης. Σε περίπτωση υποκατάστασης ο Προμηθευτής 
δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του σχετικά με το τμήμα της Σύμβασης που έχει ήδη 
εκτελεσθεί ή το τμήμα που δεν εκχωρήθηκε. 
 
 
 
29. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας 
βίας. Ως τέτοια δεν θεωρούνται για τον Προμηθευτή όσα ευρίσκονται αντικειμενικά εντός του 
πεδίου οικονομικής δραστηριότητας και ελέγχου του Προμηθευτή.  
 
Ο Προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε 
γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και 
επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός 
αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι 
(20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του Προμηθευτή, διαφορετικά με την πάροδο 
άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. 
 
 
 
 
30. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ  
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα 
έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά 
περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του 
ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 
ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 
4155/2013. 
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ΜΕΡΟΣ  Β΄ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

A. Φύσιγγες υδροχλωρικής μορφίνης των 0,010 gr 
 
Συνοπτική περιγραφή του είδους : Φύσιγγες υδροχλωρικής μορφίνης των 0,010 gr  
Μονάδα μέτρησης και ποσότητα : 400.000 φύσιγγες των 0,010 gr  
Προορισμός : Για το Κρατικό Μονοπώλιο Ναρκωτικών  
 
Οι φύσιγγες υδροχλωρικής μορφίνης θα πρέπει να πληρούν επακριβώς τις προδιαγραφές των 
σχετικών μονογραφιών στην ισχύουσα έκδοση της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας και θα 
συνοδεύονται από τα ανάλογα πιστοποιητικά ανάλυσης παρτίδων που θα προέρχονται από τον 
παραγωγό οίκο και θα αναγράφεται ότι συμφωνούν με τις ανωτέρω προδιαγραφές.  
 

Σ Υ Σ Κ Ε Υ Α Σ Ι Α 
 
Οι 400.000 φύσιγγες μορφίνης θα είναι του 1 ml και θα περιέχουν δέκα χιλιοστά του γραμμαρίου 
(0,010 gr) υδροχλωρικής μορφίνης ανά φύσιγγα.  
 
Θα είναι συσκευασμένες σε σφραγισμένα χάρτινα κουτιά των 100 φυσίγγων ή των 50 φυσίγγων 
ή των 10 φυσίγγων ή των 5 φυσίγγων. Οι τουλάχιστον 40.000 φύσιγγες μορφίνης θα είναι 
συσκευασμένες υποχρεωτικά σε κουτιά των 10 φυσίγγων ή των 5 φυσίγγων. Επί των κουτιών 
θα υπάρχει επικολλημένη, από τον προμηθευτή ή τον παραγωγό, ετικέτα με διπλή διαγώνια 
ερυθρή γραμμή, η οποία θα αναγράφει με κεφαλαία γράμματα ''ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ'' 
"ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ'' ''ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ'' και από κάτω με μαύρα ή κόκκινα 
μικρά γράμματα ''Υδροχλωρική Μορφίνη 0,010 gr 1 ml", οδό χορήγησης, αριθμό παρτίδας και 
ημερομηνία λήξεως.  
 
Πάνω σε κάθε φύσιγγα θα αναγράφεται το είδος του προϊόντος, η περιεκτικότητα και η 
ημερομηνία λήξεως.  
 
Το γυαλί των φυσίγγων θα είναι ουδέτερης αντίδρασης και κατά προτίμηση σκοτεινόχρωμο.  
 
Τα υλικά συσκευασίας – περιέκτη θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις και τις 
προδιαγραφές που ορίζονται στο γενικό κεφάλαιο 3.1 της τρέχουσας έκδοσης της Ευρωπαϊκής 
Φαρμακοποιίας.  
 
Ο υπολειπόμενος χρόνος ζωής των φυσίγγων μορφίνης να είναι μεγαλύτερος των 18 μηνών 
από την ημερομηνία παράδοσής τους.  
 
Η παράδοση του είδους θα γίνεται τμηματικά ως κάτωθι: 
 

Μέχρι και Απρίλιο 2016 100.000 

Μέχρι και Οκτώβριο 2016 100.000 

Μέχρι και Μάρτιο 2017 100.000 

Μέχρι και Σεπτέμβριο 2017 100.000 

 
Η παραλαβή του είδους θα γίνει από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 
φαρμακευτικών σκευασμάτων και συναφών προϊόντων του Υπουργείου Υγείας στους χώρους 
της Ειδικής Διαχείρισης Ναρκωτικών Αθηνών που εδρεύει στο Τμήμα Διαχείρισης Υλικού και 
Κεντρικής Αποθήκης στον Ταύρο. 
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B.  Φύσιγγες υδροχλωρικής πεθιδίνης των 0,100 gr 
 

Συνοπτική περιγραφή του είδους : Φύσιγγες υδροχλωρικής πεθιδίνης των 0,100 gr  
Μονάδα μέτρησης και ποσότητα : 420.000 φύσιγγες των 0,100 gr  
Προορισμός : Για το Κρατικό Μονοπώλιο Ναρκωτικών  
 
Οι φύσιγγες υδροχλωρικής πεθιδίνης θα πρέπει να πληρούν επακριβώς τις προδιαγραφές των 
σχετικών μονογραφιών στην ισχύουσα έκδοση της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας και θα 
συνοδεύονται από τα ανάλογα πιστοποιητικά ανάλυσης παρτίδων που θα προέρχονται από τον 
παραγωγό οίκο και θα αναγράφεται ότι συμφωνούν με τις ανωτέρω προδιαγραφές.  
 

Σ Υ Σ Κ Ε Υ Α Σ Ι Α 
 
Οι 420.000 φύσιγγες πεθιδίνης θα είναι των 2 ml και θα περιέχουν εκατό χιλιοστά του 
γραμμαρίου (0,100 gr) υδροχλωρικής πεθιδίνης ανά φύσιγγα.  
 
Θα είναι συσκευασμένες σε σφραγισμένα χάρτινα κουτιά των 100 φυσίγγων ή των 50 φυσίγγων 
ή των 10 φυσίγγων ή των 5 φυσίγγων. Οι τουλάχιστον 42.000 φύσιγγες πεθιδίνης θα είναι 
συσκευασμένες υποχρεωτικά σε κουτιά των 10 φυσίγγων ή των 5 φυσίγγων. Επί των κουτιών 
θα υπάρχει επικολλημένη, από τον προμηθευτή ή τον παραγωγό, ετικέτα με διπλή διαγώνια 
ερυθρή γραμμή, η οποία θα αναγράφει με κεφαλαία γράμματα ''ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ'' 
"ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ'' ''ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ'' και από κάτω με μαύρα ή κόκκινα 
μικρά γράμματα ''Υδροχλωρική Πεθιδίνη 0,100 gr 2 ml", οδό χορήγησης, αριθμό παρτίδας και 
ημερομηνία λήξεως.  
 
Πάνω σε κάθε φύσιγγα θα αναγράφεται το είδος του προϊόντος, η περιεκτικότητα και η 
ημερομηνία λήξεως.  
 
Το γυαλί των φυσίγγων θα είναι ουδέτερης αντίδρασης και κατά προτίμηση σκοτεινόχρωμο.  
 
Τα υλικά συσκευασίας – περιέκτη θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις και τις 
προδιαγραφές που ορίζονται στο γενικό κεφάλαιο 3.1 της τρέχουσας έκδοσης της Ευρωπαϊκής 
Φαρμακοποιίας.  
 
Ο υπολειπόμενος χρόνος ζωής των φυσίγγων πεθιδίνης να είναι μεγαλύτερος των 18 μηνών 
από την ημερομηνία παράδοσής τους.  
 
Η παράδοση του είδους θα γίνεται τμηματικά ως κάτωθι: 
 

Μέχρι και Απρίλιο 2016 100.000 

Μέχρι και Οκτώβριο 2016 100.000 

Μέχρι και Μάρτιο 2017 100.000 

Μέχρι και Σεπτέμβριο 2017 120.000 

 
Η παραλαβή του είδους θα γίνει από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 
φαρμακευτικών σκευασμάτων και συναφών προϊόντων του Υπουργείου Υγείας στους χώρους 
της Ειδικής Διαχείρισης Ναρκωτικών Αθηνών που εδρεύει στο Τμήμα Διαχείρισης Υλικού και 
Κεντρικής Αποθήκης στον Ταύρο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
 
 
 

 
 
Α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα) …………………………….  
Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..  
Προς: Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  
Βασ.Σοφίας 15 Αθήνα  
 
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................  
 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ 
………..,}  
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  
α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………  
β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………  
γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………  
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,}  
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο 
διαγωνισμό για την ανάδειξη Προμηθευτή για την προμήθεια ……….…………….. συνολικής 
αξίας (συμπληρώνετε τον προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) 
..................................., σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.  
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον 
ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις.  
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας. }  
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά 
για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της 
ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. } 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη 
ειδοποίησή σας.  
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………  
(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά 
ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς).  
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με 
την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης 
της.  
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 
και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.  
 
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα) …………………………….  
Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..  
Προς: Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης /  
Βασ.Σοφίας 15 Αθήνα  
 
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................  
 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. 
Τ.Κ. ………}  
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  
……  
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},  
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης που 
ανατέθηκε με την υπ’ αρ. .................... απόφαση και αφορά στην προμήθεια με τίτλο 
(συμπληρώνετε τον τίτλο της προμήθειας) …….………..…… συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το 
συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ………........, 
σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.  
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη 
ειδοποίησή σας.  
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή 
σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική 
υποχρέωση.  
 
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ : ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

                                                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ΜΗΤΡΩΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
& ΔΙΑΧ. ΥΛΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ Α΄ 
 
 
 
 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ΄ αριθμ. ……/201… 
 
 
 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 
 
 

ΚΑΙ 
 
 

…………………..………………. 
 
 
 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ……………………………………… 
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(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Διακήρυξης υπ’ αριθμ.10/2015) 

 
Στ… ……..…..…..……….., σήμερα …………. 200…, μεταξύ των συμβαλλομένων:  
αφενός του ………………..………………………….., που εδρεύει στ…. …………………………… 
(Α.Φ.Μ. ……………….., Δ.Ο.Υ. ………………………), όπως εκπροσωπείται νόμιμα κατά την 
υπογραφή της παρούσας από τ… …………………………………………………………………., το 
οποίο θα αποκαλείται στο εξής «Αναθέτουσα Αρχή»  
και  
αφετέρου της ………….. εταιρείας με την επωνυμία …….…………………………………. (Α.Φ.Μ. 
…………………, Δ.Ο.Υ. ………………..) [ή, ενδεχομένως, της ένωσης ή κοινοπραξίας των 
εταιρειών α) ……………………….., β) …………………….. κ.λ.π.] που εδρεύει στ… 
………………………. (οδός ……………… αριθ. …,), όπως εκπροσωπείται νόμιμα κατά την 
υπογραφή της παρούσας από τ... …………………….., η οποία θα αποκαλείται στο εξής χάριν 
συντομίας «Προμηθευτής»,  

 
Λαμβάνοντας υπόψη :  
1)Την υπ΄αριθμ.10/2015 Διακήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού που προκήρυξε η 
Αναθέτουσα Αρχή για την προμήθεια ………………………..  
2)Την από …./…../….. και με αριθμ.πρωτ. ……./…../….. προσφορά του Προμηθευτή, που 
υποβλήθηκε στο πλαίσιο του σχετικού διαγωνισμού.  
3)Την υπ΄ αριθμ……. απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε το 
αποτέλεσμα του σχετικού διαγωνισμού, στον Προμηθευτή, κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης της 
σχετικής Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης.  
4)Την με αριθμ.Β3.α/οικ………..//……/……/…… απόφαση της Διεύθυνσης Οικονομικού του 
Υπουργείου μας με θέμα «Ανάληψη και δέσμευση πίστωσης ύψους …….,….. ΕΥΡΩ από τον 
Φ……. – ΚΑΕ …….», η οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής 
της Υ.Δ.Ε. στο Υπουργείο Υγείας με α/α ……..  
5)Την αριθμ.Β4.α/ΓΠ/οικ……./…-….-….. ανακοίνωση κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής 
προς τον Προμηθευτή.  
 
 

Συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 
ΑΡΘΡΟ 1 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Ο Προμηθευτής οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του με τη 
δέουσα προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών 
ηθών. 

 
ΑΡΘΡΟ 2  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Προμηθευτής, όπως αντιστοίχως εν 
προκειμένω εκπροσωπείται, αναλαμβάνει, έναντι αμοιβής που αναφέρεται σε επόμενο άρθρο 
στην παρούσα, την υποχρέωση να παραδώσει στην Κεντρική Αποθήκη Υλικού (Κ.Α.Υ.) Λεωφ. 
Ειρήνης 02, Τ.Κ.:177 78 Ταύρος - Αθήνα, ……………………… σύμφωνα με τους κατωτέρω 
αναφερόμενους όρους και συμφωνίες σε συνδυασμό με την προσφορά του, τους όρους της 
αριθμ.10/2015 Διακήρυξης ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού και της αριθμ………... απόφασης 
κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής: 
 

Είδος: ………………. 
……… 

φύσιγγες 
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Η Σύμβαση περιλαμβάνει το σύνολο των συμφωνηθέντων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών 
καθώς και τους όρους και προϋποθέσεις για την υλοποίηση της προμήθειας και κατισχύει κάθε 
άλλου εγγράφου.  
Συμπληρωματικά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην απόφαση κατακύρωσης της 
προμήθειας στον Προμηθευτή, στην αριθμ.10/2015 Διακήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού 
και στην προσφορά του Προμηθευτή.  
Η υποβληθείσα από τον Προμηθευτή προσφορά, κατά τα σημεία που δεν καλύπτεται από την 
παρούσα σύμβαση είναι δεσμευτική για τον Προμηθευτή και επ’ ωφελεία της Αναθέτουσας 
Αρχής.  
Η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης είναι η με Αρ.Γεν.Πρωτ…………//…./…../….. και ο αριθμός 
καταχώρισής της στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υ.Δ.Ε. στο Υπουργείο 
Υγείας είναι ο α/α…….. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 3  

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ  
 

Η παράδοση των υπό προμήθεια ιδιοσκευασμάτων θα γίνεται τμηματικά ως κάτωθι: 
 
-Αναφορικά με την παράδοση των 400.000 φυσίγγων υδροχλωρικής μορφίνης των 0,010gr : 

Μέχρι και Απρίλιο 2016 100.000 φύσιγγες 

Μέχρι και Οκτώβριο 2016 100.000 φύσιγγες 

Μέχρι και Μάρτιο 2017 100.000 φύσιγγες 

Μέχρι και Σεπτέμβριο 2017 100.000 φύσιγγες 

 
 
-Αναφορικά με την παράδοση των 420.000 φυσίγγων υδροχλωρικής πεθιδίνης των 0,100gr : 

Μέχρι και Απρίλιο 2016 100.000 φύσιγγες 

Μέχρι και Οκτώβριο 2016 100.000 φύσιγγες 

Μέχρι και Μάρτιο 2017 100.000 φύσιγγες 

Μέχρι και Σεπτέμβριο 2017 120.000 φύσιγγες 

 
Ως τόπος παράδοσης της προμήθειας των ανωτέρω αναφερόμενων έτοιμων φαρμακευτικών 
ιδιοσκευασμάτων του Κρατικού Μονοπωλίου Ναρκωτικών ορίζεται το Τμήμα Διαχείρισης Υλικού 
και Κεντρικής Αποθήκης (Κ.Α.Υ.) που βρίσκεται στη Λεωφ. Ειρήνης 2, στον Ταύρο, Τ.Κ.: 17778.    

 
 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας Σύμβασης [ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ]  
 

-Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας χρειαστεί να 
αναπροσαρμοστεί το χρονοδιάγραμμα της προμήθειας ή ο χρόνος παράδοσης, ο Προμηθευτής 
υποχρεούται να καταθέσει αιτιολογημένη εισήγηση στην αρμόδια Επιτροπή. Η Επιτροπή 
αξιολογεί το αίτημα του Προμηθευτή και αποφασίζει για την αποδοχή ή την απόρριψή του.  

-Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα παράτασης του χρονοδιαγράμματος 
της προμήθειας, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται.  

ές ενημερώνει εγκαίρως τον Προμηθευτή για την διαφοροποίηση του 
χρονοδιαγράμματος.  

-Ο Προμηθευτής δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας, 
στην περίπτωση που η εκτέλεση της Σύμβασης καθυστερεί ή πρόκειται να καθυστερήσει για 
λόγους που δεν ανάγονται σε περιοχές ευθύνης του ή για λόγους ανωτέρας βίας. Στην 
περίπτωση αυτή ο Προμηθευτής συνυποβάλλει πλήρη και λεπτομερή στοιχεία για την 
τεκμηρίωση του αιτήματός του και το αίτημα εξετάζεται από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία 
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αποφασίζει εάν δικαιολογείται να δοθεί μετάθεση και ειδοποιεί σχετικά γραπτώς τον 
Προμηθευτή.  

 

 
ΑΡΘΡΟ 4  

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  
ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ  

 
Τα υπό προμήθεια είδη θα παραληφθούν από αρμόδια ετήσια Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής της προμήθειας (ΕΠΠ) που έχει συσταθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, εντός δέκα 
(10) ημερών από την παράδοσή τους από τον Προμηθευτή.  

 

 

 
ΑΡΘΡΟ 5  

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

A. Φύσιγγες υδροχλωρικής μορφίνης των 0,010 gr 
 
Συνοπτική περιγραφή του είδους : Φύσιγγες υδροχλωρικής μορφίνης των 0,010 gr  
Μονάδα μέτρησης και ποσότητα : 400.000 φύσιγγες των 0,010 gr  
Προορισμός : Για το Κρατικό Μονοπώλιο Ναρκωτικών  
 
Οι φύσιγγες υδροχλωρικής μορφίνης θα πρέπει να πληρούν επακριβώς τις προδιαγραφές των 
σχετικών μονογραφιών στην ισχύουσα έκδοση της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας και θα 
συνοδεύονται από τα ανάλογα πιστοποιητικά ανάλυσης παρτίδων που θα προέρχονται από τον 
παραγωγό οίκο και θα αναγράφεται ότι συμφωνούν με τις ανωτέρω προδιαγραφές.  
 

Σ Υ Σ Κ Ε Υ Α Σ Ι Α 
 
Οι 400.000 φύσιγγες μορφίνης θα είναι του 1 ml και θα περιέχουν δέκα χιλιοστά του γραμμαρίου 
(0,010 gr) υδροχλωρικής μορφίνης ανά φύσιγγα.  
 
Θα είναι συσκευασμένες σε σφραγισμένα χάρτινα κουτιά των 100 φυσίγγων ή των 50 φυσίγγων 
ή των 10 φυσίγγων ή των 5 φυσίγγων. Οι τουλάχιστον 40.000 φύσιγγες μορφίνης θα είναι 
συσκευασμένες υποχρεωτικά σε κουτιά των 10 φυσίγγων ή των 5 φυσίγγων. Επί των κουτιών 
θα υπάρχει επικολλημένη, από τον προμηθευτή ή τον παραγωγό, ετικέτα με διπλή διαγώνια 
ερυθρή γραμμή, η οποία θα αναγράφει με κεφαλαία γράμματα ''ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ'' 
"ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ'' ''ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ'' και από κάτω με μαύρα ή κόκκινα 
μικρά γράμματα ''Υδροχλωρική Μορφίνη 0,010 gr 1 ml", οδό χορήγησης, αριθμό παρτίδας και 
ημερομηνία λήξεως.  
 
Πάνω σε κάθε φύσιγγα θα αναγράφεται το είδος του προϊόντος, η περιεκτικότητα και η 
ημερομηνία λήξεως.  
 
Το γυαλί των φυσίγγων θα είναι ουδέτερης αντίδρασης και κατά προτίμηση σκοτεινόχρωμο.  
 
Τα υλικά συσκευασίας – περιέκτη θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις και τις 
προδιαγραφές που ορίζονται στο γενικό κεφάλαιο 3.1 της τρέχουσας έκδοσης της Ευρωπαϊκής 
Φαρμακοποιίας.  
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Ο υπολειπόμενος χρόνος ζωής των φυσίγγων μορφίνης να είναι μεγαλύτερος των 18 μηνών 
από την ημερομηνία παράδοσής τους.  
 
Η παράδοση του είδους θα γίνεται τμηματικά ως κάτωθι: 
 

Μέχρι και Απρίλιο 2016 100.000 

Μέχρι και Οκτώβριο 2016 100.000 

Μέχρι και Μάρτιο 2017 100.000 

Μέχρι και Σεπτέμβριο 2017 100.000 

 
Η παραλαβή του είδους θα γίνει από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 
φαρμακευτικών σκευασμάτων και συναφών προϊόντων του Υπουργείου Υγείας στους χώρους 
της Ειδικής Διαχείρισης Ναρκωτικών Αθηνών που εδρεύει στο Τμήμα Διαχείρισης Υλικού και 
Κεντρικής Αποθήκης στον Ταύρο. 
 
 
 

B.  Φύσιγγες υδροχλωρικής πεθιδίνης των 0,100 gr 
 

Συνοπτική περιγραφή του είδους : Φύσιγγες υδροχλωρικής πεθιδίνης των 0,100 gr  
Μονάδα μέτρησης και ποσότητα : 420.000 φύσιγγες των 0,100 gr  
Προορισμός : Για το Κρατικό Μονοπώλιο Ναρκωτικών  
 
Οι φύσιγγες υδροχλωρικής πεθιδίνης θα πρέπει να πληρούν επακριβώς τις προδιαγραφές των 
σχετικών μονογραφιών στην ισχύουσα έκδοση της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας και θα 
συνοδεύονται από τα ανάλογα πιστοποιητικά ανάλυσης παρτίδων που θα προέρχονται από τον 
παραγωγό οίκο και θα αναγράφεται ότι συμφωνούν με τις ανωτέρω προδιαγραφές.  
 

Σ Υ Σ Κ Ε Υ Α Σ Ι Α 
 
Οι 420.000 φύσιγγες πεθιδίνης θα είναι των 2 ml και θα περιέχουν εκατό χιλιοστά του 
γραμμαρίου (0,100 gr) υδροχλωρικής πεθιδίνης ανά φύσιγγα.  
 
Θα είναι συσκευασμένες σε σφραγισμένα χάρτινα κουτιά των 100 φυσίγγων ή των 50 φυσίγγων 
ή των 10 φυσίγγων ή των 5 φυσίγγων. Οι τουλάχιστον 42.000 φύσιγγες πεθιδίνης θα είναι 
συσκευασμένες υποχρεωτικά σε κουτιά των 10 φυσίγγων ή των 5 φυσίγγων. Επί των κουτιών 
θα υπάρχει επικολλημένη, από τον προμηθευτή ή τον παραγωγό, ετικέτα με διπλή διαγώνια 
ερυθρή γραμμή, η οποία θα αναγράφει με κεφαλαία γράμματα ''ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ'' 
"ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ'' ''ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ'' και από κάτω με μαύρα ή κόκκινα 
μικρά γράμματα ''Υδροχλωρική Πεθιδίνη 0,100 gr 2 ml", οδό χορήγησης, αριθμό παρτίδας και 
ημερομηνία λήξεως.  
 
Πάνω σε κάθε φύσιγγα θα αναγράφεται το είδος του προϊόντος, η περιεκτικότητα και η 
ημερομηνία λήξεως.  
 
Το γυαλί των φυσίγγων θα είναι ουδέτερης αντίδρασης και κατά προτίμηση σκοτεινόχρωμο.  
 
Τα υλικά συσκευασίας – περιέκτη θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις και τις 
προδιαγραφές που ορίζονται στο γενικό κεφάλαιο 3.1 της τρέχουσας έκδοσης της Ευρωπαϊκής 
Φαρμακοποιίας.  
 
Ο υπολειπόμενος χρόνος ζωής των φυσίγγων πεθιδίνης να είναι μεγαλύτερος των 18 μηνών 
από την ημερομηνία παράδοσής τους.  
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Η παράδοση του είδους θα γίνεται τμηματικά ως κάτωθι: 
 

Μέχρι και Απρίλιο 2016 100.000 

Μέχρι και Οκτώβριο 2016 100.000 

Μέχρι και Μάρτιο 2017 100.000 

Μέχρι και Σεπτέμβριο 2017 120.000 

 
Η παραλαβή του είδους θα γίνει από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 
φαρμακευτικών σκευασμάτων και συναφών προϊόντων του Υπουργείου Υγείας στους χώρους 
της Ειδικής Διαχείρισης Ναρκωτικών Αθηνών που εδρεύει στο Τμήμα Διαχείρισης Υλικού και 
Κεντρικής Αποθήκης στον Ταύρο. 

 
 

 
ΑΡΘΡΟ 6.  

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ  
Σε περιπτώσεις καθυστερήσεων ως προς τις συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης των 
ειδών και για λόγους που οφείλονται στον Προμηθευτή, καθώς και σε περιπτώσεις που τα 
ανωτέρω δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης που θα υπογραφεί, ισχύουν 
οι διατάξεις του άρθρου 32 του Π.Δ.118/2007.  
Για την απόρριψη συμβατικών υλικών και την αντικατάσταση αυτών ισχύουν οι διατάξεις του 
άρθρου 33 του Π.Δ. 118/2007 καθώς και τα όσα προβλέπονται στην παρούσα.  
Οι ποινικές ρήτρες μπορούν να εισπραχθούν είτε με παρακράτηση από την αμοιβή του  
Προμηθευτή ή και κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης.  
Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες και τόκοι επιβάλλονται 
αναλογικά σε όλα τα μέλη της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.  
Κατά τα λοιπά, στov Προμηθευτή πoυ κηρύσσεται έκπτωτος από τηv κατακύρωση, την ανάθεση 
ή τη σύμβαση, επιβάλλovται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γvωμoδότηση 
τoυ αρμoδίoυ oργάvoυ, τo oπoίo υποχρεωτικά καλεί τov εvδιαφερόμεvo πρoς παροχή 
εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, oι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 34 παρ. 5 του 
Π.Δ. 118/2007. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 7.  

ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  
Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Προμηθευτή ανέρχεται στο ποσό 
των ………………….. ευρώ και ……………….. λεπτών (……………,.. €), πλέον ΦΠΑ 6% 
……………………. ευρώ και …………….. λεπτών (………..,…..€) ήτοι συνολικά ………. ευρώ 
και …………. λεπτών (……………..,…€).  
 
Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα 
επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική 
έρευνα που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα 
περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Προμηθευτή για 
την εκτέλεση της προμήθειας, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.  
 
Ο Προμηθευτής επιβαρύνεται με: 
α) φόρο  εισοδήματος 4% επί της καθαρής αξίας μετά την αφαίρεση των κρατήσεων (άρθρο 64 
παρ.2, εδ.γγ’, Ν.4172/2013, ΦΕΚ 167/Α΄/23-07-2013). 
 
καθώς και 
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β) Με κράτηση ύψους 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής Σύμβασης, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, 
επ’αυτής χαρτόσημο 3% και επ’αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% {[Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 
204/Α’/15.09.2011), άρθρο 4, παρ.3], όπως τροποποιημένος ισχύει}. 
 
Με κάθε άλλη νόμιμη κράτηση που προβλέπεται ότι βαρύνει τη σύναψη της σύμβασης. 
Κατά τα λοιπά, όπως ισχύει το άρθρο 35 του ΠΔ 118/2007.  

 
Η καταβολή του συμβατικού τιμήματος θα πραγματοποιείται τμηματικά μετά την κάθε φορά 
οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών από την αρμόδια 
Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής και μετά την έκδοση του σχετικού τιμολογίου. Η 
καταβολή του συμβατικού τιμήματος θα πραγματοποιηθεί μετά την προσκόμιση των νόμιμων 
παραστατικών και των απαραίτητων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες 
διατάξεις για την πληρωμή της προμηθεύτριας εταιρείας, κατόπιν έκδοσης στο όνομα του 
Προμηθευτή τακτικού εντάλματος πληρωμής βάσει του αριθμημένου τιμολογίου, θεωρημένου 
από την οικεία Δ.Ο.Υ. 
 
Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί σε Ευρώ (€), με την προσκόμιση των νόμιμων 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, κατά τον χρόνο πληρωμής. 
 
Στην αμοιβή του Προμηθευτή, χωρίς ΦΠΑ, περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων νόμιμες κρατήσεις, 
ως και κάθε άλλη επιβάρυνση.  
Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά 
και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία 
ολοκλήρωσης της προμήθειας.  

 

 
 

ΑΡΘΡΟ 8.  
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Προμηθευτής κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη με 
αριθμό …………………………. εγγυητική επιστολή της …………….. ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ποσού 
…………………….. ευρώ (………………. €) (10% της συμφωνούμενης με την παρούσα αμοιβής 
του Προμηθευτή, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας), ισχύος μέχρι την επιστροφή της, η 
οποία έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα της Διακήρυξης.  
 
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί μετά την 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών, ύστερα από την 
εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και σύμφωνα με οριζόμενα 
στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου.  
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με την 
έγγραφη ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Προμηθευτή σε 
περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της παρούσας ή/και της διακήρυξης και σε διάστημα 
τριών ημερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη κατάπτωση. 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 9.  
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
Ο Προμηθευτής υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για 
την αποτροπή ζημιών ή φθορών, να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό της 
στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας. 
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ΑΡΘΡΟ 10.  
ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

Όλα τα κείμενα που αποστέλλονται στο Υπουργείο Υγείας συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα 
και αποστέλλονται στη διεύθυνση: Αριστοτέλους 17-19 – Αθήνα, Τ.Κ.:104 33  
 
Όλα τα κείμενα που απευθύνονται στον Προμηθευτή, αποστέλλονται στη διεύθυνση: 
………………  
 
Αντίκλητος του Προμηθευτή, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από την 
Αναθέτουσα Αρχή προς τον Προμηθευτή ορίζεται με την παρούσα ο/η κ.………………………., 
τηλ: …..……………… , fax …………………..  
Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον Προμηθευτή θα γίνεται ταχυδρομικά 
στη διεύθυνση αυτή ή με φαξ. 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 11.  
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας 
βίας.  
Ο Προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε 
γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί 
προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής 
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) 
περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Προμηθευτή, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης 
της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος. 
 

 

 
ΑΡΘΡΟ 12.  

ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 
 

Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς 
την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ΄ εξαίρεση δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς 
έγκριση, τις απαιτήσεις της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού 
Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί 
νόμιμα στην Ελλάδα. 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 13.  
ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου 
της παρούσας με έγγραφη γνωστοποίηση στον Προμηθευτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στον 
Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου (ΠΔ 118/07). Στην περίπτωση αυτή ο Προμηθευτής δεν 
δικαιούται καμία αποζημίωση άλλως παραιτείται αυτής. Στην γνωστοποίηση αυτή 
προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξής της 
καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκεια της. Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο 
Προμηθευτής απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων 
έχει ανασταλεί.  
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει / λύσει τη σύμβαση με τον Προμηθευτή 
μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό 
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Προμηθειών Δημοσίου. Στη περίπτωση αυτή, ο Προμηθευτής πέραν της αμοιβής για το μέρος 
της προμήθειας που έχει εκτελέσει μέχρι του χρόνου της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει 
κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση.  
Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Προμηθευτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας 
ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύεται 
αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση 
καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται 
στην παρούσα. 
 

 

 
ΑΡΘΡΟ 14.  

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και 
ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 
του ΠΔ 118/07.  
Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο 
εγγράφως και υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 15. 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο των υπό 
προμήθεια ειδών, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, εκπληρωθούν οι τυχόν 
λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές 
εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 16.  
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ  

 
Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και μετά τη λήξη της, 
εφόσον απορρέει απ’ αυτήν) μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Προμηθευτή και αφορά 
(ενδεικτικά) την εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, τον προσδιορισμό ή/ και 
την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση 
της, επιλύεται κατ’ αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από την Αναθέτουσα Αρχή, 
προς την οποία ο Προμηθευτής πρέπει να απευθύνει σχετική αίτηση. Η Αναθέτουσα Αρχή, 
αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου με αιτιολογημένη απόφασή της, η οποία 
γνωστοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο, με αποδεικτικό παραλαβής ή σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.2672/1998. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή δεν εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως 
μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημέρα υποβολής της ή αν ο Προμηθευτής δεν αποδεχθεί την 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, τότε οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να εισαγάγει τη 
διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων.  
Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη παρούσα σύμβαση ή θα σχετίζεται μ’ αυτήν 
και δεν θα ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην 
αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών. 
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ΑΡΘΡΟ 17  
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ  

Ο Προμηθευτής ρητώς ευθύνεται, για κάθε ενέργεια υπαλλήλων του, τυχόν υπεργολάβων του ή 
συμβούλων ή αντιπροσώπων ή προστηθέντων αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως 
οποιουδήποτε, που θα χρησιμοποιηθεί από αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που 
αναλαμβάνει ή κατά την άσκηση των δικαιωμάτων που του χορηγούνται με τη Σύμβαση, καθώς 
και για τις τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις.  
Ο Προμηθευτής υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το προσωπικό που απασχολεί ο ίδιος ή οι τυχόν 
εγκεκριμένοι υπεργολάβοι του, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Ασφαλιστική Νομοθεσία.  
Ο Προμηθευτής υποχρεούται να λαμβάνει τη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής, σε 
περίπτωση που, πέραν τυχόν υπεργολάβων που θα πρέπει ρητά να δηλώνονται στην 
υποψηφιότητά του, προτίθεται να συνεργαστεί με τρίτους, όπως εξωτερικούς συμβούλους, 
προμηθευτές προϊόντων ή υπηρεσιών, κλπ, προκειμένου να εξασφαλίσει την επιτυχή 
υλοποίηση της προμήθειας.  
Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Έχουν πλήρη συμβατική ισχύ και αποτελούν 
αναπόσπαστα τμήματα της σύμβασης, στο μέτρο που δεν αντίκεινται στους όρους αυτής : α) η 
αριθμ.10/2015 Διακήρυξη διαγωνισμού , β) η τεχνική και οικονομική προσφορά του Προμηθευτή 
και ο Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου.  
Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο 
προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ΄ όψη για την ερμηνεία 
των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση. 
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 18.  
Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα Σύμβαση, εφαρμόζονται οι όροι της αριθμ.10/2015 
Διακήρυξης ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού. Η εφαρμογή των διατάξεων περί προμηθειών του 
Δημοσίου, όπως ισχύουν κάθε φορά, δεν αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωμάτων της 
Αναθέτουσας Αρχής, που απορρέουν από τις συναφείς με τη Σύμβαση διατάξεις του Αστικού 
Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας. 
 
Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, διαβάστηκε και έγινε αποδεκτό και από τα δύο μέρη το 
περιεχόμενό της, μονογραφήθηκε σε όλες τις σελίδες της και υπογράφηκε νόμιμα και από τους 
δύο συμβαλλομένους σε τρία (03) όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τα δύο (02) αντίτυπα 
κατατέθηκαν στη Διεύθυνση Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού του Υπουργείου Υγείας και το 
τρίτο δόθηκε στον εκπρόσωπο της προμηθεύτριας  εταιρείας. 
 

Αθήνα, ……../………/………..  
 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ                           ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ            
                                                                                         

………………………….                                        ………………………… 
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